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A série Cadernos ITESP apresenta os principais elementos que 
constituem a política agrária paulista. Inclui volumes que tratam da solu- 
ção de conflitos agrários, das políticas de regularização,fundiária e de 
obtenção de terraspara assentamento e das políticas de desenvolvimento 
das comunidades com quem o ITESP atua: assentados e comunidades 
tradicionais quilombolas. 

Lançada em 1998, a primeira edição esgotou-se rapidamente, 
tendo sido procurada por representantes das comunidades, professores e 
estudantes da academia e pelo público interessado na questão agrária 
em geral. 

Nesta segunda edição do presente livro, Terra e Cidadãos, pro- 
cedeu-se a uma revisão de texto, atualizando informações a respeito da 
regularização fundiária e, para melhor compreensão das etapas opera- 
cionais do trabalho implementado pelo ITESP, incluiu-se modelo de 
instrumento utilizado para coleta de informações cadastrais. 

O objetivo da série revigora-se: contribuirpara o debate a respei- 
to da questão agrária, bem como para tornar transparente o conteúdo 
das políticas uúblicas que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Esta- 
dual. São ações que demonstram o compromisso com o resgate da cida- 
dania e com o desenvolvimento sócio-econômico das populações rurais. 
Esta nova edição reafirma esse compromisso. 

Edson Luiz Vlsmona 
Secrefdno da Jusfica s da Detesa da Cidsdanls 



CIDADANIA E JUSTIÇA NO CAMPO 

A regularização da posse da terra a pequenos posseiros, em 
várias regiões do Estado de São Paulo, representa um passo decisivo na 
construção da cidadania e da realização da justiça no campo. 

Legitima e consagra o esforço de centenas de trabalhadores 
rurais que, em contato diário com a mãe natureza, semeiam e colhem os 
frutos necessários à sua sobrevivência e ao desenvolvimento do Brasil. 

O Estado reconhece, assim, um direito adquirido com muito 
trabalho, com muito esforço. Isto sign$ca, evidentemente, o cumprimento 
de várias etapas políticas, técnicas, jurídicas e administrativas. 

Terra e C&-os descreve essa caminhada. Apresenta diferentes 
ângulos de um trabalho minucioso e paciente que, quase sempre, não 
chega ao grande público. Revela, sobretudo, a implantação da vontade 
política de concretizar a democracia com justiça social, de forma cada 
vez maisparticipativa. 

O Plano de Regularização Fundiária do Estado de São Paulo 
expressa essa von fade política ao titular o pequeno posseiro, ao destinar 
áreas de grandes fazendas para o assentamento de trabalhadores rurais 
sem-terra, ao pmteger o meio ambiente, ao pmmover a solução pac@ca 
e negociada de conjiitos. 

Belisdrio dos Santos Jr. 
Sscrst4"o da Jusfica s da Defesa da Cidadania 
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A regularização fundzaria abre novas portas de cidadania para 
uma grade população de pequenos posseims em várias regiões do Estado 
de São Paulo. Propicia a concretização de um direito que já havia sido 
garantido pelos legisladores: li posseiro força 
de trabalho familiar para sob1 1 na terra 
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Terra e Cidadãos apresenta em primeiro lugar. a ação estra- 
tégica do Estado, consubstanciada no Plano de Regularização Fundiá- 
ria do Estado de São Paulo. São estabelecidos os objetivosfirndamentais 
dessa política, que incluem a legitimação de posses, o assentamento de 
trabalhadores rurais, a solução de conflitos e a proteção amhiental, e as 
áreas prioritárias de atuação. 

Este livro aborda. a seguir. as inteSaces da política de regulari- 
zação fundiária com a questão ambiental. que se manifestam, de forma 



acentuada, em diversas regiões do Estado -é  o caso do Vale do Ribeira, 
da regi60 de Sorocaba, do Vale do Para fia e Litoral Norte. São indicados 
elementos do desenvolvimento histórico de cada uma dessas regiões, 
implicando em determinadas características da estrutura fundiária e 
dos sistem ios predominantes. Os sistemas de exploração, por 
sua vez, pc 'versas implicações no meio ambiente. 

Na seqüência, são discutidas as relações entre a regularizaçüo 
fundiária e a questão agrária. É apresentada a intervenção govenamental 
na região do Ponta1 do Paranapanema, que resulrou numa profunda 
alteração da estrutura fundiária local nas áreas em que ocorreu a ação 
governamental, através da destinaçüo de imóveis de grande extensão 
para a implantaçüo de projetos de assentamento. 

?ma e Ckíbdíios nüo esgota a questão da regularizaçüofundiá- 
ri lemonstra que a política de regularização fundiária possui 
impircações, insuspeitas, mais prqfundas e abrangentes do que usualmente 
se supõe. É uma obra coletiva, que contou com os exaustivos esforços e 
as reflexões do corpo técnico da área e dos demais profissionais. Nüo 
poderíamos deixar também de agradecer ao Instituto Geográfico e 
Cartográ$co (IGC) e ao engenheiro cartógrafo Adilson Haroldo Piveta 
pelas sua dedicada participação na elaboração do Plano de Regula- 
rizaçüo, aqui apresentado. 
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PARTE I 

PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 



A Fundação Instituto de Terras ao ostaao ae >ao rauio --Jose Gomes 
da Silva" - Itesp, criada pela Lei no 10.207, de 8 de janeiro de 1999, com 
personalidade jurídica de direito público, vinculada a Secretaria da Justiça e 
da Defesa da Cidadania tem por objetivo planejar e executar as políticas 
agrária e fundiária no âmbito do Estado. 

Dentre as finalidades da Fundação estão compreendidas: 
- a promoção da regularização fundiária em terras devolutas ou 

passíveis de discriminação, nos termos da legislação vigente; 
- a participação por intermédio de parceria, da execução das 

políticas agrária e fundiária em colaboração com a União, Estado 
: Municípios; e, 
~romoção da identificação e demarcação das terras ocupadas 

+or remanescentes de quilombos, objetivando não só a regulari- 
rolvimento sócio-econômico dessas iiária com 

ies. 
.. J .... :-: n. iriscguranp uurruniai, uu scja, a indefinição sobre a propriedade 

da terra, é um sério obstáculo para o desenvolvimento social e econômico de 
várias regiões do Estado. Inibe a realização de investimentos, prejudica a pro- 
dução agropecuária e favorece a ocorrência de conflitos pela posse da terra. 

Em áreas abrangidas por decretos de proteção ambiental, o Estado 
foi condenado a pagar indenizações bilionárias em ações de desapropriação 
indireta. E, no entanto, é de se supor que uma parcela significativa das terras 
localizadas nas áreas de proteção ambiental são devolutas ou ainda não 
discriminadas. Estas últimas são passíveis de serem discriminadas e declaradas 
devolutas, em razão da forma como passaram às mãos dos particulares. Isto 
é, há fortes indícios de vícios, ilegalidade e irregularidades em sua origem 
dominial. 
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Já no início do Governo Montoro percebeu-se a importância das 
aÇ ~ularização fundiária. O Decreto no 24.125, de 1985, instituiu o 
M (Plano Diretor de Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira), 

4' lduzido pelo GEAF (Grupo Executivo de Ação Fundiária), 
posteriormente substituído pelo Departamento de Regularização Fundiária, 
que é órgão do Itesp desde 1991. Até 1988, o Governo Estadual atuou de 
forma abrangente em diversos perímetros, gerando uma grande quantidade 
de títulos para pequenos produtores rurais. 

Os governos subseqüentes deram menor importância para a regula- 
rização fundiária e desmobilizaram as estruturas que desenvolveram o 
M Com infr a debilitada, o Itesp foi obrig u prin- 
ci] através d ios com as Prefeituras, regi ) áreas 
m e perímeti >s, relegando para segundo p ituação 
na área rural. 
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Também a extensão e complexidade das Ias nos 
perímetros em discriminação acarretam uma morosiuauc ucszbiiriiuiauora das 
ações judiciais, seja pela dificuldade no acompanhamento dos processos, seja 
pela própria dinâmica social que altera diuturnamente a malha fundiária, gerando 
uma necessidade de renovações sucessivas dos trabalhos técnicos e jurídicos. 
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Nc toda essa não pode persistir. rmplos 
recentes der a premên na ar80 que aponte mente . ., . 
para a regul,.,,,,, .undiana c, ..,,,,, d a d o .  A sociedade ,,... ,.,~nizada 
tem cobrado do Governo uma atuação mais consistente na área, regularizando 
posses de pequenos agricultores. Esta ação é essencial em áreas de conflito, 
mas é também importante instrumento de desenvolvimento da agricultura familiar. 

No Grito da Terra1, organizações de trabalhadores m a i s  cobraram 
do Governo Estadual o encaminhamento de soluções para as dificuldades 
vividas pelos posseiros que ocupam áreas devolutas, unidades de conservação 
ambienta1 ou que enfrentam conflitos pela posse e uso da terra2. No Vale do 
Ribeira, além dos posseiros, diversas comunidades quilombolas aguardam o 
reconhecimento de suas propriedades. 
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I O f6mm permanente do Grito da Terra foi instituido pelo Governador atendendo a uma solicitqão da Central 
Únics dos Trabalhadores (CUT) e da Confederacão dos Trabalhedorei Ag"colas (CONTAG). reunindo diversos 
secretarias de eslado. órgãos 1 ntantes da sociedade civil. com o objetivo < 
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A exemplo do Plano de Ação Governamental para o Pontal do 
Paranapanema3, elaborado em 1995, com o objetivo de enfrentar a complexa 
situação lá encontrada, tomou-se necessário estabelecer um plano de regula- 
rização fundiária para essas áreas. Desde 1996, quando ocorreram no Vale 
do Ribeira enchentes de grandes proporções, o Govemo Estadual vem 
coordenando a elaboração e implantação de um Plano de Desenvolvimento 
para a região. 
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A necessidade de um plano de regularização fundiária não se 
restringe ao Vale. O desenvolvimento de parte da regi30 de Sorocaba, onde 
se inclui o "ramal da fome", região de extrema pobreza, também depende da 
solução das i n ~  ominiais. ião também enconti mu- 
nidades quilorr t Vale do 1 particularmente no me, 
multiplicam-se de desapi indireta e a proposiçao ae ações 
discriminatórias é um poderoso instrumento para o Estado contestar as 
absurdas indenizações que vêm sendo pleiteadas. No Pontal do Paranapanema 
ainda existe um vasto campo de atuação para o Estado. 

Atuar em todas estas regiões, enfrentando problemas extremamente 
complexos, exige que se aprofunde o relacionamento com os principais par- 
ceiros, no caso a Procuradoria Geral do Estado, as prefeituras municipais, a 
Secretaria do Meio Ambiente e organizações da sociedade civil. 

A importância da regularização fundiána sensibilizou os legisladores 
que elaboraram a Constituição Estadual de 1989. O artigo 33 do ADCT 
determina que o Poder Público "promoverá, no prazo de três anos, a iden- 
tificaçüo prévia de áreas e o ajrrizamento de ações discriminatórias. visan- 
do separar as terras devolutas das particulares, e manterá cadastro atua- 
lizado dos seus recursos jindiários". 

O Programa Estadual de Direitos Humanos, publicado em 15/09/97, 
no seu artigo 31, compromete-se a "apoiar política e programa de ações 
integradas para o desenvolvimento do Pontal do Paranapanema e do Vale 
do Ribeira, incluindo ações de re~ularizaçüo jtndiária, assentamento de 
trabalhadores sem terra, com infra-estrutura adequada para a produção 
agníola, eco-turismo e incentivo a outras atividades economieas compativeis 
com a defesa do meio ambiente". 



O que se exige, portanto, é a redefinição de diretrizes. consolidadas 
em um Plano de Regularização Fundiária do Estado de São Paulo, cumprindo 
a Constituição Estadual, atendendo às expectativas da sociedade e procurando 
reverter a tendência predominante dos últimos períodos, para consolidar a ação 
governamental em novos parâmetros. É este o principal objetivo deste Plano. 

Para cumprir com esse objetivo maior e reconhecendo a importância 
dos trabalhos executados pelo Itesp, é que de Coordenadoria da Secretaria 
da Justiça e Defesa da Cidadania, o mesmo foi alçado à Fundação. 
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Sob a égide da Fundação Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo "José Gomes da Silva", o Plano de Regularização Fundiária do Estado 
de o, com vigência qi , continua a ser 
eft :lo Itesp, incluída le sua Diretoria 
Ac,,..., Recursos Fundiária,, .,, , ,,,,,,, .,. ....,,... 2dio de projetos 
específicos para cada atividade. 



As terras do Estado de São Paulo estão classificadas, para os fins 
deste plano, em três grandes categorias: não discriminadas, julgadas devolutas 
e particulares. 

As terras não discriminadas estão localizadas em perímetros onde a 
ação discriminatória ainda não foi ajuizada ou já se encontra em andamento, em 
diversos estágios. Em terras julgadas devolutas incluem-se as áreas com planos 
de legitimação por iniciar e áreas remanescentes de planos de legitimação não 
concluídos. Por terras particulares compreende-se aquelas julgadas particulares 
nas ações discriminatória~ e as áreas já legitimadas pelo Governo Estadual. 

Destacam-se ainda duas categorias especiais, com situações jurídicas 
diferenciadas das anteriores: as áreas da Atra, localizadas no Vale do Ribeira, 
e as áreas de assentamento no Pontal do Paranapanema. 

As áreas da Atra, Assessoria Técnica de Revisão Agrária, são glebas 
discriminadas administrativamente, onde inicialmente foram expedidos títulos 
por antigas empresas de colonização e, na seqüência, pela Secretaria da 
Agricultura. Na década de 1960, após a implantação da ditadura militar, o 
Estado perdeu o controle sobre a alienação das áreas, desconhecendo, inclusive, 
quantas e quais glebas encontram-se hoje em situação regular ou irregular. 

Muitos dos ocupantes, que chegaram a pagar ao Estado pela aqui- 
sição de suas glebas, não receberam até hoje os devidos títulos ou sequer 
tiveram suas áreas demarcadas, e vêm ajuizando açóes contra o Estado para 
garantir seus direitos. 

As áreas de assentamento, por sua vez, são terras devolutas reinvin- 
dicadas pelo Estado e destinadas ao assentamento de trabalhadores mrais 
no Pontal do Paranapanema. 



No quadro seguinte apresenta-se a situação jurídica das áreas de 
atuação prioritária: 

Situação Jurídica das Regiões Prioritárias 

(Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema, Vale do Paraiba e Sorocaba) 

Classificacão dai Terras Area ma) % 

Devolutas 

Não Discriminadas 

Atra 

Assentamentos no Pontal 

Particulares r e Legitima adas 

ida uma d 
 lares não 
tamento c 

iações exi 
íveis de a, 
&dores rur; 

~ ~ 

Ca lessas situ ge formas de atuação distintas. As 
áreas partici são passi ção do Itesp; as áreas já destinadas 
para o assen le trabalhz ais estão contempladas pela política 
de assentamentos e as terras incluídas nas outras situações serão objeto deste 
Plano de Aqão. 

Quando o Estado promove aqões de regularização fundiária, procura 
alcançar objetivos que em geral estão ligados a quatro grupos de interesse: 
defender o Estado em ações de desapropriação, promover legitimação de 
posses, arrecadar áreas para assentamento de trabalhadores rurais sem terra 
e solucionar conflitos fundiários envolvendo posseiros. 

A ação discriminatória servirá como defesa do Estado nas situações 
onde uma ação de desapropriação incide em terras presumivelmente devolutas, 
geralmente com o objetivo de desonerar os cofres públicos do pagamento de 
indenizações por terras que já são públicas. É o caso das desapropriações 
indiretas em áreas de interesse ambiental. Também tem como objetivo impedir 
que terceiros recebam indenizações que, de fato, são devidas ao Estado; é o 
caso de desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária em 
terras com domínio duvidoso ocupadas por grandes fazendeiros. 



Os planos de legitimação de posses são propostos ao final das 
discriminatórias, nas terras julgadas devolutas, beneficiando pequenos posseiros 
que ocupam áreas de até 100 hectares, segundo os parâmetros fixados pela 
Lei Estadual 4.925185 e Decreto 28.389188, ou atendendo comunidades de 
remanescentes de quilombos, conforme a Lei Estadual 9.757197. 

As áreas devolutas ou que vierem a ser julgadas devolutas nas 
discriminatórias, ocupadas por grandes posseiros, não são passíveis de legiti- 
mação, devendo ser arrecadadas pelo Estado e destinadas para o assenta- 
mento de trabalhadores mrais, possibilitando a solução dos graves conflitos 
pela terra e propiciando utilização social e econômica condizente com afunção 
estatal, como aliás prevê a Lei Estadual 4,957185, que dispõe sobre Plano 
Públicos de Valorizaçáo e Aproveitamento dos Recursos Fundiários. 

Há tambem situaçóes de conflitos envolvendo pequenos posseiros 
que ocupam áreas devolutas ou de domínio duvidoso, sendo urgente a ação 
do Estado para impedir ou minimizar as tensões, sustando eventuais ações 
propostas por supostos proprietários contra trabalhadores mrais que ocupam 
há anos pequenas posses, nelas desenvolvendo lavouras de subsistência. 
Também é necessário buscar soluções para conflitos entre o Estado e as 
populações, como no caso das unidades de conservação ambienta1 que abran- 
geram áreas ocupadas por comunidades tradicionais. 

Nas áreas da Atra será imprescindível realizar, em primeiro lugar, 
um diagnóstico preliminar da situará0 antes de planejar a'atuação necessária. 

Cada situação jurídica, associada ao interesse público incidente 
nessas áreas, exige um conjunto de ações distintas, articuladas a partir dos 
objetivos estratégicos que norteiam este plano. 



III. OBJETIVOS ESTMTÉGICOS M) PIANO 

a )  Promover o desenvolvimento sócio-econômico de peque- 
nos agricultores. legitimando suas posses; 

b )  Fornecer mecanismos mais eficientes ao Estado para de- 
fesa de seus interesses nas ações de desapropriação in- 
direta nas áreas abrangidas por Unidades de Conservação 
Ambiental e em ações de desapropriação para fins de re- 
forma agrária propostas pelo Incra; 

C )  Propiciar a soluçüo de conflitos pela posse existentes em 
áreas ocupadas por pequenos posseiros; 

d )  Criar alternativas para reassentamento ou desenvolvimen- 
to de projetos de manejo sustentável para as comunidades 
tradicionais que se encontram em Unidades de Conser- 
vação Ambiental; 

e )  Arrecadar; através da pmpositura de ações reinvindica- 
tórias, terras devolutas, obedecendo aos parâmetros le- 
gais, e as destinar ao assentamento de trabalhadores 
rurais. 

Tais objetivos compõem diferentes vertentes do Plano de Regula- 
rização Fundiária do Estado, tendo todos igual dimensão, com maior ou menor 
prioridade prática de implementação de acordo com a situação concreta das 
diferentes regiões de atuação. 



A regularização fundiária, assim como a reforma agrária, não é uma 
política que tem fim em si mesma; deve ser compreendida, num sentido estrito, 
como promotora da melhor distribuição da terra, do desenvolvimento sócio- 
econômico da população beneficiada e. de forma mais ampla, compreendida 
como um instmmento de fortalecimento da agricultura familiar. 

Garantir ao pequeno posseiro o domínio da terra é condição neces- 
sária, mas insuficiente, para promover o seu desenvolvimento sócio-econô- 
mico. Considere-se que esses trabalhadores rurais, via de regra, encontram- 
se descapitalizados e dispõem de condições de produção muito precárias no 
momento em que recebem o título, haja vista a sua localização nas regiões 
mais pobres do Estado associada à impossibilidade até então de obtenção 
de financiamentos bancários. 

Se o domínio da terra permite que o antigo posseiro - e  novo proprietá- 
rio - passe a ter o direito de pleitear recursos financeiros junto aos bancos, 
nada garante que obterá o financiamento. O Pronaf (Programa Nacional de 
Apoio à Agricultura Familiar) é ainda incipiente no Estado de São Paulo, e não 
estão disponíveis outras linhas de financiamento para estas populações. 

Algumas comunidades de posseiros enfrentam dificuldades adicionais: 
ocupam terras em áreas em que há incidência de restrições ambientais. Na 
maioria das vezes estas comunidades já estavam nas terras muito antes da 
edição dos regulamentos que criaram as unidades de conservação, e a partir 
de então não encontram alternativas para viabilizar a exploração agropecuária. 

As populações que tiveram suas posses legitimadas devem ser 
contempladas com todo um conjunto integrado de ações para garantir sua 
permanência na terra. É necessário vislumbrar alternativas técnicas, econômicas 
e ecológicas viáveis, articulando a política de regularização fundiária a um objetivo 



mais amplo, que é o necessário fortalecimento da agricultura familiar no país. É, 
portanto, parte essencial de uma política de desenvolvimento social e econômico 
integrada e integradora da proteção ambiental. 

Nas páginas seguintes, faz-se uma breve análise de cada uma das 
áreas prioritárias de atuação do plano de regularização fnndiária. Estas regiões 
possuem características em comum: estão localizadas nos extremos do Estado, 
estando fora das principais rotas de desenvolvimento econômico, tendo ainda 
uma situação econômica precária, elevado percentual de terras devolutas e 
de áreas não discriminadas. 

Na Parte IíI deste Caderno, voltaremos de forma mais detalhada a 
essas regiôe 
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vaie do - Paraíba 
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A - Vale do Ribeira I Litoral Sul 

Os primeiros núcleos de ocupação no Vale do Ribeira remontam ao 
Século XVII. A procura de metais preciosos (ouro e prata), posteriormente, 
consolidou efetivamente a ocupação de suas terras no final do século passado, 
originada principalmente de programas de imigração e colonização de famílias 
estrangeiras. A colonização da região originou uma estrutura fundiária em 
que predominam pequenas posses. A região caracteriza-se também pela 
presença de diversas unidades de conservação da biodiversidade. 

Os pequenos posseiros, trabalhadores ~ r a i s  que exploram de forma 
familiar as terras que ocupam, são pressionados tanto pela insegurança dominial, 
que impede o acesso a qualquer financiamento, como pela ameaça de espe- 
culadores de t em  ou de exploradores de madeira, gerando conflitos fundiários. 

Também enfrentam ameaças à sua sobrevivência, comunidades iradi- 
cionais, que vivem e trabalham há décadas em áreas de ocorrência de Mata 
Atlântica. A paitu do momento em que foram publicados os decretos que criaram 
as unidades de conservação, passaram a sofrer diversa? restrições para trabalhar 
nas terras que ocupam. Necessitam, para poder desenvolver-se, de segurança 
sobre suas posses e planos de manejo ecologicamente viáveis e auto-sustentados. 

No Vale do Ribeira esta também concentrada a maior paite dai comu- 
nidades remanescentes dos quilombos, principalmente em terras julgada devolutas. 

É uma das regiões mais pobre do Estado de São Paulo 



Situaeo Dominial da Região Especial do Vale do Ribeira - 

ClassiBcação das Terras Area (ha) Yo 

Devolutas 134.540 9 

ição em ani 
- - .  

/to de 2000 
lentes a Perín 
cmentares est 

meiros cujas P 
50 sendo con 

o Paran 

plano de legitimasão por iniciar 14.718 I 
áreas remanescentes 95 5 
terras de quilombos 24 2 - 

A V "  "Q,000 - ' 5  - 
NI ,000 D 
• í ,833* 5 

açao nao iniciada ~ 1 ~ , 1 6 7  5 - 
Particulares 543,460 h 

legitimadas 231,260 5 
julgadas particulares - 1  
terras de quilombos I - 

T d  1.500.000 100 

F,i,ite: Ircrp. jun  
'Áreas correspon< andamento ou cujos 

trabalhos compli 
ontram-se em 
dessas a~bes. 

B - Ponta1 dq iapanema 



As origens da atual estrutura fundiária do Pontal do Paranapanema 
estão assentadas em grilos4, ou seja, na apropriação indevida de enormes 
dimensões de terras a partir da falsificação de documentos sso de 
ocupação de terras, após o desmatamento agressivo da I :rou O 

predomínio de grandes fazendas, caracterizadas pela explora~au ut: pecuária 
de corte extensiva com baixos índices de produtividade. 

O Pontal do Paranapanema tem merecido atenção especial do 
Governo do Estado para a questão agrária e fundiária, uma vez que é "essa 
região que se concentraram os mais graves conflitos fundiários pela posse e 
uso da terra, e onde há uma atuação mais expressiva do MST - Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

i razão de 
ie foram 

ssa situação, foi objeto de um Plano de Ação 
Govemamer propostas ações reivindicatórias com pedido 
de tutela antecipada que permitiram, com o apoio do Incra, a arrecadação de 
mais de 76 imóveis irregularmente ocupados, propiciando o assentamento 
de mais de 3 mil famílias até julho de 2000. 

Situacão Dominial do Pontal do Paranapanema 
10s Região Administrativa do Estado 

Ciassiiicaç~o das Terras Area ma) % 
I>evolutai 219.599 19 

plano de legitiineção por iniciar 48,000 4 
áreas remaiiescentes 120,599 1 O 
terras de quilombos 5 1,000 5 

Assentamentos 107,810 9 
Não Discriminadas 462,730 39 

ação em andamento 158,102 13 
a ~ ã o  nào iniciada 304,628 26 

Particularei 392,861 33 
legitimadas 248,861 21 
julgadai particulares 144,000 12 

Total 1.183,OOO 100 

-- 
A palai.rn *nli> ou ~ n a  yrrlodo tem ."a iinprm na prYica rrlaladi pelos antip<i< ap~rulrorr.. \ cpndo  a qiial 
grdndr< lozcndeln>i lsl\ifica\~am dirumrnio,  JI I c m ~  prrr d e l a  sc airnhonreni. d:txando t>dh.umcmo fdso 
em um rivinirntr eoxii unlo. \ i v < i <  l iriç.  ihm ;omrndii :i. hirJli do iiswl a16 nioncr. uuando ç i i ~ l ~ i a m  cena ~~~~ ,~ ~ ~ ~~~ ~ - . . 
substância que amarelccia o documento, dando-lhe aspecto envelhecido. 



C -Vale d o  ParaíbaLitoral Norte 

r- 

O Vale do Paraíba e Litoral Norte são outras regiões de atuação 
prioritária para regularização fundiária. Apresentam grande parte de sua 
extensão inserida em Unidades de Conservação Ambiental, as quais vêm 
sendo objeto de propositura de ações de desapropriação indireta, envolvendo 
vultosas indenizações. 

Nesse sentido, a atuação do Itesp tem sido necessária para apontar 
a existência de títulos de propriedade duvidosos, para estremar terras devolutas 
e evitar a sobreposição de títulos, objetivando uma defesa mais eficaz do 
Estado pela Procuradoria Geral do Estado. Tramitam nas Comarcas da região 
350 ações de imobiliárias ambientais indiretas referentes às áreas inseridas 
em Unidades de Conservação. 

Apresenta também grande incidência de conflitos envolvendo pe- 
quenos posseiros e especuladores imobiliários que têm agido em função da 
ausência de uma atuação mais eficiente por parte do Estado. 



Situação Dominial do Vale do Paraíba 1 Litoral Norte 

Clacsiiica@o das Terras hrea 7" 

Devolutas 35,000 5 

áreas rema 
plano de legitimação por iniciar 19.339 3 

• nescentes 15,561 2 

N Unadas 476,000 68 
akau L,,. ,,idamento 86,885* 12 
terras de quilombos (ação em andamento) 3,390' 1 
ação não iniciada 385.725 55 

Particulares 189,000 27 
legitimadas 14,000 2 
julgadas particulares 175,000 25 

Toiai 700,000 100 

F<~'o>iir~: /,n/>. jiiriiio ,i? 2000 
* Á ~ , , , . Y  c ~ , r r ~ r , ~ o , ~ < I c n r ~ ~ r  o Prriinrlrrir crdjor A ~ r i e z  lli.~criinii,<rr<ii-ior e,tc<irilrni>i-,c etii ondniiirnro 

ou ci~jor rrohnlhor com/>lemrnrrires est&o srndo concii~idor para <i proporirur<i rle,rrar ri(8es. 

D - Região Administrativa de Sorwaba 

w 



Embora incluindo áreas com altos níveis de industrialização e de 
urbanização, a região abrange também o chamado "Ramal da Fome", 
caracterizado pelos baixos níveis de renda de grandes parcelas da população e 
elevado grau de subdesenvolvimento, com altos índices de mortalidade infantil. 

A região esta localizada na área de entorno das Serra de Paranapia- 
caba e apresenta grandes problemas de ocupação porque é caracterizada pela 
presença de pequenas e médias unidades de produção. Apresenta situações 
diferenciadas no que diz respeito à posse e uso das terras, com grande incidência 
de conflitos decorrentes da ação de especuladores imobiliários, motivados, 
principalmente, pela pequena distância dessas áreas à capital paulista. 

Situação Dominial d a  Região Administrativa de  Sorocaba 

&assificacão das '- Area &a\ % 

I>evnliitas 43.021 5 
plano de legitimaçáo por iniciar 19.728 3 
áreas remanescenles 23,293 2 

Não Discriminadas 675,000 75 
açáo em andamento 45,264* 5 
ação não iniciada 629,547 70 . ação não iniciada (quilombo) ,189 O 

Particulares 181,979 20 
legitimadas 73,979 8 
julgadas particulares 107,979 12 
i terra de quilombo ,21 0 

111,111-: lll.\/li ,u,,/,<> </C 2000 
L AIPCII L . O I I . P S ~ < J ~ < / ~ ~ I I S  n Purít~ierr-os cirj<ir Aqõrs Bi,r<rirni>inr<jr-ios ericu>rirrinr-r<, rni nndnnrrnro 
ou cu,jor ~rrih<ilbor r.r>mp/umenrnrer esrto .rendo <onc/r<idar puro a proporirr<r<r dcss<is uqõ~i' .  





4. Conciliação dos interesses da regularização fundiána com a 
proteção ambiental, identificando-se as comunidades tradicionais 
situadas em unidades de conservação para busca de soluções 
negociadas, de forma a garantir a proteção do meio ambiente 
em harmonia com a sobrevivência dos cidadãos. 

5. Apoio aos pequenos agricultores legitimados, garantindo a fixação 
do homem na terra com dignidade e condições de desenvolvi- 
mento social e econômico, por meio de ações conjuntas entre 
os órgãos do Estado, que envolvam a elaboração de planos técni- 
cos de manejo sustentado, capacitação dos agricultores e acom- 
panhamento técnico adequado. 

bcupantes, 
lequadas i 

tando a r 
e. 

6. Diagnóstico das áreas da Atra, com o 16 ito no local da 
real situação dessas áreas, cadastramento e avaliação documental 
de todos c , possibili is de 
atuação ad 3 realidad 

7. Racionalização das áreas nas discriminatórias, adequando o 
tamanho dos perímetros, aglutinando as glebas objeto da atuação 
por idêntica situação jurídica, diminuindo assim o número de réus 
!os processos e abreviando o Drazo das ações, possibilitando 
nelhores r 



Racionalização das Ações 

Dcfesa De.iapropria$ões já propostas . Desapropriações já prnpostas 
do Estado lamhientais,  <:esp, Inerni l rmhirntuis.  Ccsp, I n i r a )  

Diicnmin;ithriaparglebli única iliterveniC.ncia nas açóes 
ou con.iiinto de glebas que se 
filiem à mesmaorigem dominial Cumulação com ação 

reinvindicntória. canfame o cam 
Desapropriaçiies p r t s i s t s s  
Diacriminatória de vastas áreas 
com qualquer número de réus 

Usucaoião d e  erandes  áreas  
Di>crimin~tóriap>rplchd única 
Cumula,;io com rrin\idicitóna. 
conforme o easo 

Legit imação . Posses a16 100 ha  sem Posses a té  100 ha com 
d e  Posses documentação hábil legitimação a iniciar  

Disc6minatóriaporglebas que Legitimagão da área total do 
aglutinemas pequenas posses perimetm, ate sua conclusão 
nesta situafão 

Posses a té  100 ha com Remanescentes d e  
doeumrntaqão devidamente legitimação anter lor  
registrada dou super ior  a 20 anos  Resgate dos pmcessos existentes, 
NZo prioriear a discriminatória venticqão das pendência5 e 

conciusão dos planos" 

A r e i s  d e  qualquer  i amaaha  com 
indicios d e  serem particulares Areas d e  quilomhos d e  
Não priorizar a discriminatória qualquer  tamanho 

Atenção especial (ver Constitui$ão 
Federal e Lei Estadual 9.757197) 

Arrecadação i Grandes  áreas viáveis p a r a  Grandes  áreas viáveis p a r a  
p a r a  a s sen t smen to  86~en tamen to  
a s sen t amen to  Acordos de regularizagão. Reivindicaqáo de giebar únicas 

nas Temos do Decreto 42.041197 

Discriminat6"a por gieba única ou Grandes  Breas vagas 
conjuntode giehas que se fiiiem b Demarcação e destinação 
mesma origem dominial. com pequeno das áreas 
número de réus 

Solução d e  Avaliar caso a caso a viabilldade i Avaliar easo a easo a 
Confli tos d a  aqão e os limites do  conflito vishilidsde d a  ação e 
envolvendo Discriminatória de toda a as limites do  conflito 
posse i ros  glehaenvalvida Reivindicar a áRa e pmmover 

Cumulação com reivindicat6ria assentamento ou Iegitimafão das 

conforme o caso posses dos pequenos agicultores 



W* CAPACIDADE OPERQCIONAL ATUAL 

Para consecução de um cronograma, dimensionou-se a capacidade 
operacional, baseando-se nos parâmetros técnicos de produtividade de 
campo das equipes de cadastro e topografia, que dependem quase exclusi- 
vamente do Itesp. 

Obviamente há que se considerar, além disso, a necessidade de se 
compatibilizar também a produtividade dos trabalhos jurídicos, dependentes 
em grande parte dos Cartórios de Registro de Imóveis e das Procuradorias 
Regionais envolvidas. Com estas, travou-se um longo processo de discussão 
que culminou com a adoção de um cronograma único de ação. 

Devido às caractefisticas geográficas, meteorológicas, fundiárias, 
etc.. a média de execução dos cadastros de campo difere nas diversas regióes 
de atuação no Estado de São Paulo, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

Produtividade das equipes técnicas por região de atuação 

Número Pmdutividade Total 
de Equipes (haldialequipe) Anual (ha)* 

Vale (10 Riheira I4 40 I 00.(HlO 

Vale do Paraíba 9 40 65.000 

Sorocaba 5 40 36.000 

Ponta1 do Paranapanema** 
,. . . 6 100 108.024 

..., ,, ..,. .,,,, , ... ,,,,, -,, ., ," :,, 
Total 34 - 309.006' "8 

* p  ar., . ~ t e t t o  de planelanirnto. considera-\e o ano como irndci IO niebcs. sendo uni mè\ i-eCerentc ii? firias 

e outra mPs a eventu;iih imprevistos. 

** Considera-se que. na região do Ponwl, '50% do efetivo técnico atende As demandas de assentamento. 



Os quadros a seguir apresentam as metas e seu cronograma, 
considerando-se como de curto prazo, as metas passíveis de execução em 
1998199; de médio prazo, as executáveis até o fim da próxima gestão; e de 
longo prazo, as ações que se estenderão para além de 2002. 

Alcançá-las envolve um mar de complexidade técnica e jurídica, 
questões sociais, conflitos, interesses ambientais e humanos, toda uma gama 
de interpretações e questionamentos. 

Nos capítulos posteriores, procuraremos demonstrar o que é navegar 
nesse mar, ora tranqüilo ora revolto, os aspectos envolvidos e procedimentos 
adotados na busca de alcançar a solução dos problemas que se apresentam 
cotidianamente. 

Move-nos, porém, a certeza de que navegar é preciso. 



Cronograma para propositura de Aqóes Discriminatórias por Objetivo 

Prazos 
Região 

Cur  
1W8/1Y' 

Cumprin 
da9 

.r... . . - -. - - 
Ponta1 do Defe'a do t:ht;iclo 0 O O O O O 

Paranapanema Assentamento 80.000 50.000 50.0N 50.000 0 230.000 Médio prazo 

Legitirnaçio de Posses 40.0 - ' 70 20.000 20.000 O 100.000 Médio prazo 

Soluçãode Conflitos O O 0 0 0 

Total 120.0 )O 70.000 70.000 O 330.000 

Vale do Paraíba Defesa do Estado 53.000 M 34.000 32.000 0 153.000 MAdio prazo 

Assentamento O O 0 O 0 0 

Legitimação de Posses 0 O O 0 290.000 290.000 Longo prazo 

Solugãnde Conflitos 2.000 0 0 0 O 2.000 Cuno prazo 

., : Total 55.000 34.000 34.000 32.000 290.000 ,a  
I z 

Vale do Ribeira Defesa do Estado 25.000 15.000 15.000 15.000 30.000 Longo prazo r,, ** 
O 

Assentamento 5.0 0 10.0M) Médio prazo 9 
c 

Legitimaçãode Posses 68.5 80.000 314.000 Longo prazo C. 
.s 

Solugão de conflitos 5.0 O 10.000 Mkdio prazo ?i 
Total 103.5 W )  73.500 73.500 110.000 434.000 O O 

Sorocaba Defesa do Estado 15.8 O I 0 15.800 Médio prazo g 
Assentamento 0 I 0 O z 

2 

Legitimaçãode Posses 25.000 31.5M " <"O 32.000 486.000 606.000 Longo prazo 5 ? 
Solução de Conflitos 2.700 O 2.700 Curto prazo 

Total 43.500 31.51 486.000 624.500 

TOTAI. 322.000 209.000 209.000 207.500 886.000 1.833.500 





PARTE I1 

PROCEDIMENTOS PARA A 
REGULARIZAÇ~O FUNDIÁRIA 



O trabalho de regularização fundiária consiste em uma série de 
procedimentos técnicos, jurídicos e administrativos (cadastro, levantamento 
topográfico, análise da origem dominial dos imóveis, ações discriminatórias 
judiciais, demarcações, planos de legitimação de posses, etc.) que visam acabar 
com a incerteza dominial, separando as áreas devolutas das particulares e 
legitimando a posse e uso de terras públicas, que foi desenvolvido durante 
décadas, no âmbito da Procuradoria do Patrimonio Imobiliário - PPI, órgão 
ligado à Procuradoria Geral do Estado. 

A partir da criação do Instituto de Terras do Estado de Sâo Paulo 
"José Gomes da Silva" - Itesp, as airibuições relacionadas ao desenvolvimento 
dos trabalhos de regularização fundiária, entre outros passaram a ser executa- 
das por este órgão, por meio de seu Departamento de Regularização Fundiária, 
atualmente Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários. 

Principalmente devido aos resultados dos trabalhos realizados por 
esta estrutura, somados aos anseios dos movimentos sociais e comunidades 
que direta e indiretamente se beneficiam da ação do Itesp, em 8 de janeiro de 
1999, através da Lei no 10.207, foi criada a Fundação Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - Itesp*. 

Um dos princípios básicos que norteiam os trabalhos do Itesp é o de 
coniribuir para a fixação do homem no campo, oferecendo-lhe a segurança 
dominial, ao tempo em que se dá a adequada destinação às terras públicas, 
fazendo da regularização fundiária um autêntico inshumento de desenvolvimento 
regional. 

Para esse fim, os trabalhos são desenvolvidos em diversas regiões 
do Estado de São Paulo, por meio de seus Gmpos Técnicos de Campo - 

* Ver tento sobre "O que 6 o Itesp" ao final do livra 



G.T.C., os quais atuam em parceria com a Procuradoria Geral do Estado e de 
suas Regionais, fornecendo os elementos necessários ao encaminhamento das 
questões relacionadas aos processos discriminatórios, ações reivindicatórias 
de terras devolutas, bem como ao procedimento de legitimação de posses. 

Considerando a vastidão do Estado de São Paulo, bem como a 
diversificação de situações nas suas várias regiões, sobretudo com a incidência 
de grandes áreas de conservação ambiental, e em conformidade com o Plano 
Estadual de Regularização Fundiária, foram eleitas pelo Itesp áreas prioritárias 
de atuação, que serão abordadas oportunamente no decorrer do presente 
trabalho. 

hist 
liminarmente, por& cabe tecer comentários acerca dos aspectos 
ídicos e técnicos relativos a Ação Discriminatóna e a Legitimação 



1. Aspectos legaisíhist6ricos 

Etimologicamente, discriminar significa separar, estremar uma coisa 
da outra, estabelecer diferença, como demonstra Aurélio Buarque de Holanda 
- Novo Dicionário da Língua Portuguesa: 

"DISCRIMINAR - I .  Diferençar, distinguir, discernir; 2. Separar, 
especificar: Discriminados os prós e contras antes de aceitar a 
proposta; 3. Diferençar, distinguir, discernir: discriminar o bem 
do mal; 4. Separa? estremar: 5. Estabelecer diferença; distinguir: 
discriminar entre o bom senso e o absurdo". 

Juridicamente, no que concerne às terras devolutas, a palavra 
discriminação tem sentido mais amplo, embora guardando fidelidade à sua 
significação vocabular. Em realidade signif~ca o poder que tem o Estado de lançar 
mão de um determinado tipo de açáo para encontrar as suas t e m  devolutas. 

As terras devolutas constituem um patrimônio infieri, pois sabe-se 
que existem, porém não se sabe onde estão. 

Vários doutrinadores ao longo do tempo, ou mesmo as legislações 
que trataram do assunto, dispunham de forma diversa acerca de terras 
devolutas. De toda conceituação conhecida, pode-se colecionar algumas 
proposições, de modo a subtrair uma compreensão do tema. 

Terra devoluta é espécie de terra pública, visto que é aquela que em 
nenhum momento integrou o patrimônio particular, ainda que esteja 
irregularmente em posse de uariiculares6. Em outras palavras, terra devoluta 

V Constitui~ão Federal ertabe ste urucapião sobre terra pública. Artigo 183 5 3" e Anigo 191. 
PadpfoÚnico. 



é terra pública, pelo fato de não haver esta ingressado no domínio particular. 
Aliás, diga-se para argumentar, a palavra devoluta, dentro de sua semântica, 
inclui o conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado. 

Cabe aqui, transcrição de parte das considerações expendidas por 
José Roberto Femandes Castilho, em seu artigo intitulado "Estado, Proprie- 
dade e Cidadania Aspectos Jurídicos da Questão Fundiária do Pontal do 
Paranapanema", publicado na Revista da Procuradoria Geral do Estado de 
São Paulo: 

"O que são, afinal. terras devolutas? O advérbio a i  se justifica 
porque são tantas as concepções - equivocadas ou não - a 
respeito da expressão, que cabe bem a dúvida. A primeira idéia 
a se afastar é de que terras devolutas sejam. necessariamente, 
terras vagas. Demétrio Maanoli e Regina Araújo, em A nova 
geografia: estudos r, !fia do Brasil (2" ed., São Paulo: 
Moderna, 1996), afii glossário ,final do livro - "Terras 
Devolutas: terras descou~~uuus". Ora, ei>identemente isto não é 

rreto. O Pontal, por exemplo, está todo ocupado e é quase 
lo  composto por terras devolirras. Este erro é antigo e talvez 

.>C origine de uma perpetuaçcío da idéia da sesrnaria colonial 
(Salienta C 4ranha Bandeira P que as terras 
devolutas, L '601; eram vagas: o 1601, também 
- O  ilegalme...,  das - ROA 71 

rei 
1.71 - 

)swaldo , 
tntes de 1 
ntn "r.,", 

de Mellr 
depois di 

z uma de, 
ca que s( . . 

segundo equivoc I S  res 
-..mmunis (bem de tu-. ",. -.n especial, os movimentos sociais 

darum sugerindo isto. Mas o fato é gire - ao contrário - desde 
91, elas constituem bens públicos do assim chamado domínio 
ivado do Poder Público, do patrimônio disponível dor Esrados- 

membros. Portanto, é certo que se trata de bem público, mas 
bem público de uma espécie determinada: são bens dominiais, 
ou seja, aqueles que "constituem o patrimônio da União. dos 
Estados e oii dos Municbios, como objeto de direito pesroal ou 

11 de cadt fades" (Código Civil, art. 66, 111). 
o signifi em a regime jurídico de Direito 

rrivado, parcialmente derrogado pelo Direito Piíblico. 

vsas entic 
o submet, 

IS terras 

Na verdade, o conceito de terras devolutas é legal e histórico. 
Sua definição está no artigo 3" da Lei de Terras de 1850. Sob o 



aspecto positivo, elas têm origem em sesmarias - que eram 
contratos enfitêuticos - caídas em comisso (daí terras devolvi- 
das); sob o aspecto negativo, que equivocadamente (perante a 
lógica) a lei consagra, terras devolutas são as que "não se 
acharem no domínio do particular por qualquer título legítimo" 
(art. 34 11 da Lei 601 de 1850, grifei). Isto à data da edição da 
Lei de Terras. Portanto, como nesta época o Pontal era uma 
região totalmente inexplorada, e como, por outro lado, ficou 
proibido qualquer outro tipo de aquisição de terras devolutas 
"que não seja o de compra" (art. Io) do Poder Público - o que 
não ocorreu no Ponta1 -, conclui-se daí que as terras da região 
encaixam-se perfeitamente na definição legal.". 

A Lei 601, de 18 de setembro de 1850, regulamenta,, .,., decreto 
1.318, de 30 de janeiro de 1854, teve como objetivo precípuo, definir o que 
se encontrava na posse ou domínio de particulares, para excluindo-as, apurar- 
se o que era do domínio público; 

As 
Básicos do 1 

sim prele 
Direito AI 

ciona Pai 
zrário: 

ilo Tormi nn Borge S, em sua obra Ins titutos 

"A Lei 601, de 1850, visou justamente regularizar a situação 
das sesmarias e das posses ou ocupaçóes. possibilitando aos 
respectivos interessados uma titularidade eficaz e definitiva". 

Sem apretensão de definir conclusivamente o que seja terra devoluta, 
busca-se simplesmente nesta oportunidade apresentar uma idéia básica, a 
fim de explicitar o procedimento judicial. 

Em suma, a Ação Discriminatória é o meio hábil para que o Estado 
possa separar as terras que se encontram sob domínio particular, daquelas 
consideradas como "públicas" ou que devam retomar ao domínio público - 
as terras devolutas. 

Entretanto, para ser iniciado o processo da ação discriminatória, 6 
necessário que a Fazenda Pública do Estado delimite a área a ser discriminada, 
que será demandada em face de todos aqueles inseridos nessa delimitação. 
Com esse propósito a Procuradoria Geral do Estado, a partir da década de 
1930, realizou várias divisões físicas de seu território denominando-as 
Perímetros. Não existe para o Estado, porém, a obrigatoriedade de ingressar 
em Juízo contra todos os ocupantes dessa área numa única ação, podendo o 



Perímetro ser subdividido em função do interesse público e para maior agilidade 
do processo, o que possibilita a propositura de ações por blocos de imóveis 
e até mesmo sobre um único imóvel. 

No Estado de São Paulo, foi instituída pelo Decreto no 8.6007, de 
20 de dezembro de  1976, uma comissão permanente, no âmbito da 
Procuradoria Geral do Estado, com a finalidade de estabelecer critérios 
adequados na preparação administrativa, bem como a definição de áreas 
prioritárias para promoçáo das Ações Discriminatórias 

Pois bem, para essa separação que se procede por via judicial, o 
magistrado, dentro de sua jurisdiçáo, com intuito de aferir a característica 
dominial dos imóveis, toma por base alguns critérios históricos; em outras 
palavras, procede-se detalhado estudo da cadeia de filiação dos imóveis 
inseridos na área discriminanda, inseria nos Perímetros, visando unicamente 
aferir se houve ao longo da história, com fulcro na legislação cronologicamente 
disposta, a passagem regular da propriedade para o domínio particular. 

Cumpre informar que o foro competente é o da situação do imóvel; 
porém, esta ação será conhecida por Juízes de Entrância Especial, designados 
pelo Tribunal de Justiça, conforme preceitua o artigo 86 da Constituição 
Estadual em vigor. 

O Decreto Estadual no 14.916R, de 06 de agosto de 1945, que 
dispõe sobre as terras devolutas, em seu artigo 2', letras "a", "b" e "c", 
define alguns critérios, a serem observados, para se caracterizar as temas de 
domínio particular, nos seguintes termos: 

"O Estado reconhece como terras do domínio particulac indepen- 
dentemente de legitimaçüo ou revalidaçáo: 

:Y adquiridas de acordo com a lei n. 601, de 18 de setembm de 
'850, decreto n. 1.318, de 30 de janeiro de 1854 e outras leis, 

decretos e concessfies de caráter federal; 

b) as alienadas, concedidas ou como tais reconhecidas pelo Estado; 
C )  as assim declaradas Dor sentença judicial com força da coisa 

julgada .... 

' O Decreto Estadual n" 10.408 de 30/09/77. j& estabelecia namas de fixa$Ho de prioridades i disdminwão de 
terras devolutar no Estado de São Paulo. 
' ANalmente a pmcedimeoro da Aqão Discriminatória é regulado pela Lei nD 6.383/76 



Outros grandes mestres também dispuseram acerca dos critérios a 
serem aferidos para separação das terras devolutas das particulares, cabendo 
citar alguns: 

* Jacy de Assis, em sua obra: "Ação Discriminatória", 1" edição, 
1978; 

* h. mso Borges, em sua obra "Dz rcriminatória", 
1- bd~çao, 1976; 

* Paulo Torminn Borges, em sua obra "Instituto Básicos do Direito 
Agrário"; 1V Edição, 1996; 

magistral 
olutas e s 
.A,-, nm n r  

"As temi 
:erial aprr 
101; ..ri 1.. 

* o jo, Vito José Guglielmi, em sua obra: r de- 
v ;eu registro", encarte extraído do mal :sen- 
tú-" ,... .destra ministrada em 25 de abril de I<,,,, .., ..esp. 

Pois iente 
regulado pela rma, 
disciplinando o processo discriminatório das terras da União, também é 
aplicada aos Estados membros, por força de seu artigo 27. 

cão Discr 
mbro de 

i é atualir 
ferida no 

Portanto, o processo judicial da Ação Discriminatória será pmmo- 
vido, no âmbito dos Estados membros, pelo órgão próprio estadual, por 
meio dos representantes judiciais do Estado. No Estado de São Paulo, será 
intentada a competente ação pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, 
pela Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de seu representante legal 
que 6 o Procurador do Estado. 

As legislações antecessoras, que outmra definiam o procedimento 
adotado para a discriminação de terras, não alteravam de forma substancial 
sua forma, mas simplesmente a competência para sua propositura. Para 
exemplificar, observa-se que a partir da Constituição Federal de 1891 os 
Estados passaram a legislar sobre a matéria9. Atualmente tem competência 
legislativa sobre referida matéria apenas a União, sendo que o artigo 22, I da 
Constituição Federal de 1988, poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões agrárias, mediante lei complementar. 

Mudança de realce introduzida pela Lei vigente pertine à citação 
edita1 "nominal a todos os interessados, proprietários, ocupantes e confinantes 
certos e respectivos cônjuges, bem como os demais interessad 1s ou 

" Lei 323, de 22.M.1895; Lei 545. de 02.08.1898. e ouuas. 



desconhecidos" (art. 4", F, 2"), propiciando maior agilidade aos processos 
discriminatórios, tendo em vista que uma das razões da enorme morosidade 
das ações discriminatórias residia nas diferentes formas de citação de acordo 
com a situaçáo dos interessados: mandado, carta precatória, carta de ordem, 
carta rogatória ou edita]. 

ioverem a 
tado e M 

Outro fato que não resolve o problema, mas atenua a grande lentidão 
das ações discriminatórias é a designaçáo pelo Tribunal de Justiça de Juízes 
de entrância especial, para conhecer e julgar as ações discriminatórias, 
conforme já mencionado anteriormente. 

Observe-se também a Lei Federal no 3.081, de 22.12.1956 (anteces- 
sora da Lei 6.383/76), que regulava o processo das Ações Discriminatórias 
e munia os municípios para pron çóes discriminatórias nos seguintes 
termos: "Compete a Unifio, Es unici'pios a ação discriminatória. 
para deslinde das terras de seu dominio ...... ". Entretanto, a Lei 6.383176, 
que vigora c iladora da matéria, silenciou texto acerca da 
competênci; nicípios, iniciando-se a pa ntão, soberbas 
discussões em nossos tribunais superiores, acerca aa  legitimidade dos 
Municípios em promoverem esse tipo de ação. 

em seu I 

rtir de ei . . 

Tal problemática se agrava no sentido de que alguns Estados membros, 
a paitir da Constituição Fedeml de 1891, apoiando-se na propriedade transferida 
pela União aos Estados das terras devolutas situa1 :us temtóriosl", 
transferiram, por conseguinte, porções dessas terras ao inicípios. 

jas em se 
1s seus Mu 
.-- -- n- Em Sáo Paulo, a concessão é feita com bdx riu wccreto Lei Com- 

plementar no 09, de 31 de dezembro de 1969 (Lei Orgânica dos Municípios), 
em seu artigo 60, dispondo da seguinte forma: 

- 
.rtencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se 
dizem dentro de um raio de 8,O Km, contados do ponto central 
sede do  Municlpio. e de 12, contados da Praça da Sé, no 
miclpio de São Pat ' " 

.ágrafo único: "lnt o patrimonio municipal 
"., terras devolutas l o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . >  W J  raio de 6,O Km. conta- 
dos do  pontc 
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A""..." A, 
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D~rtenrem 00,s 
............... 

do seus a 
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..... c .....,... 

"'Constilui$ão Federal. an. 6 4  " I  pectivos 
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Parágrafo Único. Os priprirls nacionais, que não forem zra s r r v i $ ~ ~  rln União, possarão ao 
domínio dos Dtodr>r, em cujo rerrirótio ~riiirrem rituado 



A partir de então, cria-se uma grande celeuma jurídica no Estado 
de São Paulo, pois as terras devolutas in~eridas no círculo municipal com raio 
de 8,O Km e distrital com raio de 6,O Km, foram transferidas ao domínio dos 
Municípios; todavia, estes mesmos municípios foram esquecidos pelo legislador 
na Lei 6.383í76, deixando de mencionar à respeito de sua competência para 
promover ações discriminatórias. Sobre o tema já decidiram os tribunais: 

"DISCRIMINATÓRIA - Terras Devolutas - MunicGio - Parte 
legitima para demandar - Omissão irrelevante da Lei no 6.383, 
de I976 - Recurso provido para esse fim" (Apelação Cível no 
287.101. RJTJESP 63/81 - Rel. Des. Gomes Corrêa) 

"MUNICÍPIO - Terras Devolutas - Ação Discriminatória - 
Legitimidade para propô-la - Terras devolutas concedidas aos 
Munici~iios oaulistas pelo Estado - Irrelevãncia da omissão da 

6,  não dispondo sobre a aplicação. i no 6.38. 

"ERRAS i 
". .,*-- 

I, e pará, 
I de voto 

TAS - Ação discriminatória proposta por 
Prefeitura Municipcr - rnd-ferimento da inicial "ex vi" do 
di! grafo único, III do CPC - Decisão 
ml s - Inteligência do art. 27 da lei 
6.565//6'"'. 

Assim, tem-se como competentes para promover ação discrimi- 
natória a União e o Estado, pela disposição de artigo expresso da Lei 6.3831 
7612, levando a competência municipal para discussão jurisprudencial. 

2. Fases da Ação Discriminatória 
O judicial da ação discriminat 3 fases 

definidas: C :ontenciosa e Demarcatória. 
ória deco 

A - Fase Citatória 

Após coletados os dados necessários, inclusive quz idícios 
de terras devolutas na Area que se pretende discriminar, poaera o Poder 
Público ingressar em juízo com a competente ação discriminatória. Toda a 

into aos it . , 

" R T  1451119 

" Artigo 27 da Lei 6383fl6: "Opmcesso disctiminmhiopwvirs ncrro Lpioplicor-se-6. no que cowbe>, àr nrms 
du>,oiuras e$radunis. observado o scguinie: 
I - Na inrtancia adrninirtntiva, por intermédio de órgão estadual especifico. ou auavés tcional de 
ColonizaçZn e Reforma Agrária - INCRA, mediante cmvênio; 
11 -Na insmcia judicial. na cmfomiidade do que dispuser a lei de Oqanizqãa ludiciana i-i. 



documentação que acompanha o pedido inicial intentado pela Fazenda do 
Estado de São Paulo, bem como todos os trabalhos técnicos e jurídicos que 
subsidiam a propositura da ação, são realizados pelo Itesp e que, adiante e 
no momento oportuno, serão detalhadamente explicitados. Essa docu- 
mentação que acompanha a oeca inicial" é denominada   elos doutrinadores 
de percurso prévio. 

Recebida e io  por editalI4, 
convocando todos os interessados a contestarem o pedido inicial formulado 
pela Fazenda do Estado, que necessariamente indicou as áreas a serem 
declaradas como devolutas. 

a petição e à citaçi 
~.~ ~ 

B - Fase Contenciosa 

Após findados os prazos dos editais, inicia-se a fase contenciosa, 
na qual, conforme os termos da petição inicial, a Fazenda do Estado indica as 
terras a serem declaradas como de domínio público pelo Poder Judiciário, 
sendo que, em contrapartida, os particulares interessados tentam provar tratar- 
se de terras de domínio particular ou, em outras palavras. buscam demonstrar 
a passagem dessas temas ao domínio particular. Esta fase tem seu término 
com a sentença do juiz, após aferidos os critérios legais, históricos e doutri- 
nários, declarando quais sejam as terras de dominio particular bem como 
aquelas de domínio público. 

C- Fase Demarcatóna 

Esta fase inicia-se após a sentença, que não necessita estar transitada 
em julgado, sendo esta uma grande inovação trazida pela Lei 6383/7615, pois 
caberá apelação da sentença proferida, mas esta será recebida somente no 
seu efeito devolutivo, facultada ainda, a execução provisória. 

Na Demarcação16 se procede efetivamente a delimitação física, 
onde materializa-se no solo os limites resultantes da sentença, realizando-se a 
separação física das terras declaradas pela sentença como devolutas, daquelas 
de domínio particular. 

" De acordo com o sit. 3' da Lei 6.383176. 

'+ Por força do art. 20 5 T da Lei 6.383176, 

"Conforme dispõe o artigo 21 da Lei h.38317h. 

' O  A dernarca(.Zo proceder-se-á na f m a  dos m i g o s  959 a 966 do Código de Processo Civil Brasileiro (a*. 22. 
padprafo único da Lei 6383176). 



Tem fim esta fase com a homologação judicial dos trabalhos técnicos 
apresentados pelo Perito Judicial (Arbitrador), sendo que, é requerida pela 
Fazenda Pública do Estado, a expedição da competente carta de sentença, 
valendo esta para o registro das terras devolutas em nome da Fazenda Pública 
que se tomará, a partir de então, parte integrante do patrimônio público 
estadual, finalizando todo o procedimento judicial. 

Para Paulo Torminn Borges, a nova lei, prevendo o procedimento 
sumário, compreende apenas duas fases: 

a) A Contenciosa 

b) A Demarcatória 

Os interessados conhecidos ou desconhecidos, residentes ou não 
no município da situação do imóvel discriminando, serão citados por Edita], 
que será publicado por duas vezes, no D.O.U., e Jornal local, com prazo de 
no mínimo 8 e no máximo 15 dias, entre a 1" e a 2" publicação, para dentro 
de 60 dias apresentarem suas pretensões, provas ou contestarem a ação. 



Após finalizado o procedimento judicial da açáo discriminatória, é 
aberto em nome da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, junto ao Serviço 
Registra1 de Imóveis da localidade, o competente registro imobiliário das terras 
declaradas devolutas pela sentença. Esses imóveis, que passarão a integrar o 
patrimônio público estadual, poderão, a partir de então, ser afetados a qualquer 
fim, a critério da Administração Pública Estadual, sempre com vista aos princí- 
pios que norteiam a ad io pública 

Entretanto, pc  der Públ lar os 
posseiros que se encontrem na posse dessas terras devolutas. 

Assim, poderá o Poder Público Estadual regularizat os pequenos 
posseiros que detêm a posse em terras devolutas, dentro dos limites legais 
 estabelecido^^^, mediante a outorga de título de domínio ou termo de permissão 
de uso. Trata-se, no caso, do pleno exercício do Poder Discn~ionário'~ do 
administrador Público. 

O procedimento administrativo para legitimação de posses segue 
critérios legais a serem aferidos pelo administrador público, na pessoa de seu 
representante legal -Procurador do Estado. Esses critérios estão estabelecidos 
no artigo 1" e seus incisos, do Decreto Estadual no 28.38918P. 

"Art. 1' São legitimáveis as posses nas terras devolutas estaduais 
regularmente discriminadas, em benefício da pessoa física que: 

"Nesse caso. o p d i m e n t o  administrativo 6 regido pela Lei 3.96U.57 e pelo M t o  Estadual no 28.389. de 17 
de maio de 19R8. 

" ''Poder Di5cnçionBno& "que o Dimitoconecdc à AdmlnirmqBo. de modo c%plíciio ou implícito. p r  a p6iira 
de aios admint<trali\ os comi Iibcrddc na rwulhade rua rx>n\cnt8nria. oponundadr c i<>naúd<i" \(rimllr.<. Hcly 
I.<rpr.\ - I>,n zrn , t i lm~nirrr~n~n HII I ( I IPI I ,>.  ed M~lneinn.  21' ~ d ~ v & o .  Si.? Pdiilo. IQYh. p;g 1.12 



I - ocupe área igual ou inferior a I00 ha (cem hectares) nos 
termos do ariigo 11 da Lei no 4295 de 19 de dezembm de 1985, 
em glehas contínuas ou descontínuas; 

I1 - não seja proprietário de outro imóvel com características 
rurais; 

III - mantenha a posse efetiva da área, conforme o disposto no 
artigo 1" da Lei 3.962, de 24 de julho de 1Y57"'9. 

Portanto, denota-se que o primeiro requisito a ser cumprido pelo 
beneficiáno do título de domínio em terras devolutas no Estado de São Paulo 
é tratar-se de pessoa física. 

Em todo o texto legal, semp ou o legislador, beneficiar o 
pequeno posseiro, objetivando privilegiar o uso social das terras devolutas 
estaduais, 
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e termo dt 
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ser expedido pela i-azenda do bstado em favor do ocupante, cuja posse na0 
seja legitimável, de únimos: 

* Morad 

sde que pi 
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reencha o! 

na gleba 

s seguinte: 

OU seu re 

s requisite 
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ts legais n 

itamento; 

* Cultura efetiva ou edificação residencial, conforme as caracte- 
rísticas mrais ou urbanas do imóvel, respectivamente. 

Em sendo assim, todo trabalho jurídico e técnico de levantamento 
realizado pelo Itesp pauta-se na mais profunda pesquisa e obtenção de dados 
e elementos inerentes à ocupação do imóvel em todos os sentidos, a fim de 
que se possa aferir com segurança os critérios legais dispostos, evitando a 

a de injustiças. 

ntamento t Desta forma, finaliz; écnico e jurídico, e na medida 
em que o Estado legitima o posseiro através de outorga de título de domínio, 
transferindo-lhe a propriedade do imóvel, esse título é levado pelo beneficiário 
a registro, junto ao Serviço Registra1 de Imóveis, iniciando-se uma nova linha 
dominial, com a respectiva e devida subtração, do registro originário, em 
nome da Fazenda Pública Estadual, daquela área legitimada. 

'* Posse efetiva segundo os t e m a s  da lei 3.962(57. é verificada pelo pedalo  de 05 (cinco) anos inintemptos. a 
panir da levantamento da gleba. 

"'O temo de permissão de uso incidir6 sobre área não superior a IW ha. podendo ser ultrapassado esse limite em 
caios excepcionais. em razão da extensão apiuila.  a critério da Procuradoria Geral do Estado. 



Assim, na medida em que o Estado outorga título de domínio aos 
ocupantes, a propriedade, que anteriormente era pública, passa para o 
domínio privado, visando com isso privilegiar o uso social da propriedade. 
Ressalte-se, porém, que esses títulos são expedidos com cláusula resolutiva, 
segundo a qual, o beneficiário não poderá alienar a gleba sem a prévia concor- 
dância do Estado, sob pena da mesma ser revertida ao patrimônio Estadual 
(art. 3", I e parágrafo único do Decreto no 28.389188). 

Conclui-se, portanto, que o procedimento administrativo de legiti- 
mação de posses não tem nenhuma correlação ao processo judicial da ação 
discriminatória. Todavia, só é possível iniciar o procedimento de legitimação 
de posses, após a Fazenda Pública do Estado deter o efetivo domínio do 
imóvel legitimando, declarado através do processo discriminatório, conforme 
sobejamente demonstrado anteriormente. 

Cabe ressaltar ainda, que anteriormente ao início do procedimento 
de legitimação de posse, faz-se necessário verificar junto aos órgãos compe- 
tentes a viabilidade da legitimação pretendida, principalmente junto à Secretaria 
do Meio Ambiente, consultando-a acerca da incidência de Unidade de Con- 
servação Ambienta1 na região a ser legitimada, o que poderia obstar a outorga 
de título de domínio. 

No que tange às terras declaradas como devolutas por ação discrimi- 
natória, inseridas no círculo municipal com raio de 8.0 Km, bem como dishital 
com raio de 6,O Km, após registradas no Serviço Registra1 de Imóveis com- 
petente, em nome da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, são transferidas 
por termo de convenção administrativa para o domínio do Município. Da mesma 
forma, essas terras são registradas em nome da municipalidade, iniciando-se 
uma nova corrente dominial, subtraindo do imóvel originário, em nome da Fazenda 
do Estado, a área transferida legalmente ao município. 

Quanto A legitimação ou mesmo à afetação desse imóvel transferido 
à municipalidade, compete exclusivamente tal definiçáo ao Poder Público 
Municipal, sem qualquer intervenção do Estado. O município também poderá 
proceder a regularização dominial das áreas devolutas inseridas nos círculos 
municipal ou dishital, mediante aexpedição de título de domínio aos ocupantes 
que se encontrem na posse desses imóveis. 

Ocorre que a legitimação de posses procedida pelo Município, reger- 
se-á por lei municipal, que nomeará uma comissão permanente de legitimação. 



Essa comissão será responsável pela análise e elaboração de pareceres, 
opinando quanto i outorga dos títulos, passando após, à vista do Sr. Prefeito 
hi para homologação. lunicipal, 

Ti -3do O trabalho técnico e jurídico poderá, a critério do município, 
ser realizado por convênio com o Estadc ;eu De- 
partamento de Regularização Fundiá lizaçáo 
dos trabalhos2'. 

), tendo o 
iria, com 

Itesp, por 
petência 

meio de i 
para rea. 

" Conforme dispae o arliga 13. inciso I l l  do Deneto Estadual no 33.706, de 23/08/1991 

*p 



CI TRABI 

Feitas essas singelas considerações acerca do processo discrimina- 
tóno e procedimento de legitimação de posses, passaremos a explicitar os 
trabalhos desenvolvidos pelo Itesp na execução, organização e implementação 
desses trabalhos. 

Já foi visto que a Lei 10.207199 confere a Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" várias atribuições, 
dentre elas, a de atuar em parceria à Procuradoria Geral do Estado, fome- 
cendo os elementos necessários ao encaminhamento das questões relacionadas 
aos processos discriminatórios e de legitimação de posses. 

Cabe à Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários, airavés de suas 
gerências e grupos técnicos de campo a elaboração de cadastro técnico que 
contemple as características fundiárias dos imóveis, levantando toda a docu- 
mentação dos ocupantes de terras públicas, para fins de discriminação ou 
legitimação, procedendo ainda a análise detalhada dos documentos pelos 
quais foram adquiridas, de forma a permitir a decisão juridicamente adequada 
quanto ao domínio destes imóveis. 

1. Ação Discriminatória - Roteiro de Atividades 

A -Características fundiárias - Cadastro Tkcnico 

Antecedendo o início dos trabalhos de cadastro técnico, visando 
a propositura de ação discriminatória, são promovidas reuniões com todas 
as pessoas que tenham eventual interesse direto ou indireto no procedimento 
jurídico, com a finalidade de esclarecer os objetivos desta ação judicial, 
além de dar publicidade à aqão governamental na área de interesse. 

"4%~ 



Após. o Itesp executa o levantamento da malhafundiária, visando 
a montagem do Percurso Prévio*. Na elaboração da malha fundiária, ao 
caracterizar as glebas, é observado no croqui do Perímetro os limites das 
áreas que transpõem os Perímetros confinantes. 

Ao delimitar o Perímetro ou área a ser discriminada, procede-se a 
indicação nominal e a representação gráfica dos confinantes confrontantes, 
observando-se os casos em que a divisa constitui-se em acidente geográfico. 

Na hipótese de se executar os irabalhos com fotografias aéreas ou 
cartas oriundas de restituição aerofotogramétrica ou carta topográficas 
planialtimétricas, utilizam-se plantas ou croqui dos Perímetros confrontantes. 
Para tanto, procede-se a demarcação dos limites do croqui do Perímetro 
discriminando, nas fotografias aéreas ou cartas, fechando com os Perímetros 
confrontantes e respeitando as divisas daqueles já discriminados. 

Toda informação que subsidiará a confecção da peça inicial da Ação 
Discriminatória (qualificação dos ocupantes, características do imóvel etc.), 
é coletada em campo pelos técnicos do Itesp, sendo utilizada para preen- 
chimento de documento próprio deste órgão, denominado Laudo de Iden- 
tificação Fundiária (LiF), que é assinado pelo próprio técnico subscritor, bem 
como pelo ocupante ou declarante que prestou as informações. 

O LiF é aplicado em todas as glehaG2 identificadas no Perímetro, 
procurando fazer constar nele o maior número de informações possíveis, de 
maneira inequívoca a gleba, seu ocupante e os confrontantes. Para isso, o 
técnico percorrerá, na companhia do ocupante ou seu preposto, as linhas de 
divisa devidamente materializada da gleba, identificando os vértices pertinentes 
a mesma. 

No LiF existe um campo que é utilizado para elaboração de um 
croqui da gleha em que o técnico utiliz: nvenções padrões. ~ r á  para ta nto. as co 

B - Coleta de documentos 

Toda documentação referente à qualificação pessoal dos ocupantes 
identificados, bem como a referente à aquisição do imevel, é solicitada por 

* É O conjunto 
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meio de notificação lavrada pelo técnico, quando da visita para identificação 
do imóvel e aplicação do L R  

Visando a coleta dos documentos, estipula-se na notificação prazo 
para sua ap ndo necessária a ; pia da 
documentaçi -10 ocupante. 

resentaçã 
Io a ser e 

o, não se 
ntregue pi 

C - Croqui ("Overlay") 

Tendo em vista a finalidade do trabalho, qual seja propositura da 
ação discriminatória, a qualidade ternática tem primazia sobre a qualidade 
posicional. Por esta razão se elabora o croqui do I discriminando e 
não uma planta ou carta topográfica, mesmo porqu regra, nesta fase 
não se disnõe dos elementos técnicos descritores ou perimetro, que pos~i- 
bil apurado. procedime 

1 croqui é 
..A-. -.. 

a to  mais 

elaboradi 
Ĉ iii..ic 

D tendo pi ; elementos físico-geográ- 
ficus ueiiiarcauos IidS tuwgiaiias aéreas, piairaa e cartas da área abrangida 
pelo perímetro discriminando. 

Além deste material e das informações coletadas mediante a apli- 
cação do L R  os técnicos do setor de engenharia realizam consulta de todo 
o material cartográfico disponível sobre a região, tais como: Cartas do Instituto 
Geográfico e Cartográfico - IGC, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



- IBGE, Plantas do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e da 
Companhia Energética de São Paulo - CESP, observando sempre a divisa 
territorial de Distritos e Municípios, círculos municipais e distritais, caminhos, 
estradas e rodovias públicas, ferrovias, restrições ambientais, limites dos 
terrenos de marinha, cotas máximas de inundação das usinas hidrelétricas, 
reP çudes, bem como outros dados que ielhor 
ind do Perímetro discriminando. 

m uma n 

Descrição do Perí.--*- 

elaboração da Desc Perímetro, dá-se ên :ríme- 
tro discriminando, com suas caractensticas e confinâncias, c proxi- 
ma eitando, em pnncíp dentes naturais. da, aprov, 

E - Rol de ocupações 

io, os acit 

, . .  

fase ao Pc 
:erta ou a 

O rol de ocupaçõesz1, e eianorado partindo-se do ponto mais ao 
Norte, com varredura no sentido horário e numeração em seqüência, fazendo- 
se constar a área correspondente. 

F - Pesquisa da cadeia dominia 

mediante 
licação do 
. . .. 

istante do 

Os títulos e registros atuais, in btidos 
por meio de pesquisa junto aos Serviços Registras de Imóveis, processando- 
se a indicação do Cai :ircunscrição imobiliária, 
ind número do registro :riçio), data, livro e folha, 
qualiticação dos indicados no Registro e area do imóvel em hectares ou a 
C01  I mesmo. 

levantame - .  nto é procedido visando a análise da cadeia dominial 
do imóvel, a rim de constatar sua legitimidade ou eventual irregularidade. 

G - Diagnóstico técnic 
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* Aspectos Econômicos: principais explorações agrícolas, pecuárias 
e extrativas; 

* Outros Aspectos: quanto à ocupaçáo, tensão social, presença 
indígena, comunidades remanescentes de quilombos, mineração, 
reservas florestais, áreas consideradas de interesse do desenvol- 
vimento econômico da região, de interesse de órgãos públicos e 
de presum'vel domínio privado. 

H - Análise preliminar d a  situação jurídica 

quisa cart 
e que den 
mesma fo 

) sobre e, 
folutas as 
indiquem 

Servindo-se dos documentos colhidos junto aos ocupantes, bem 
como da pes, onal, elabora-se manifestaçãc rentual vício ou 
irregularidad, ionstre indícios de serem dei áreas discrimi- 
nandas e, da m a ,  a respeito daquelas que o domínio par- 
ticular, afastando o interesse estatal sobre as mesmas. 

Referente ainda à situação jurídica da área objeto da pretensa ação 
discriminatória, são observados alguns fatores relevantes: 

* Quanto à ocupaçáo: os aspectos de exploração, tempo de 
ocupação e moradia. 

* Quanto à presunção de domínio: os aspectos de exploração, 
existência ou não de eventuais ocupações e ocorrência de litígios 
no imóvel. 
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legi estão afetas à Procuradoria Geral do E meio 
de tão logo estejam concluídos os trak :nicos 
e jundicos sob a responsabilidade do Itesp, são esses remetidos a Procura- 
doria Regional competente, com vistas ao ingresso da ação discriminatória, 
sendo entregues os seguintes documentos: 

* Croqui ("Overlay"); 

stado, por 
)alhos téc 
. .  . -  

* Descrição do Perímetro ; 

* Laudos de Identificação Fundiária; 

* Documentos e Certidões referentes à aquisição dos imóveis; 

* Rol de Ocupações; 



1. Diagnóstico da Área; 

Análise F 

Pesquisa 
~ ~~~ ~~ ~ A~ 

teliminar sobre a situação jurídica do Perímetro e 

da Cadeia Dominial. 

Em suma, roda documentação, bem como os estudos necessários 
para a propositura da competente Ação Discriminatória, são encaminhados à 
PGE24. 

2. Legitimação de Po sses - Ro 

udicial da 

teiro de Atividades 

Após a homologação ji demarcatória do perímetro discrimi- 
nado judicialmente e o competente registro em caaóno das áreas julgadas devo- 
lut ne da Fazenda do Estado de São Paulo, iniciam-se iimen- 
tos gitimação das pequenas posses localizadas nesta n con- 
fomaade com a Lei no 3.962157 e Decreto Estadual no 28.389, ae i //u3/1988. 

A - Procedimentos preliminares 

Para que se dê início ao processo de legitimação de posses, após a 
sentença transitada em julgado declarando a área devoluta, deve-se efetuar 
vistoria prévia da área de interessez5, a qual consiste em verificar sua situação 
física, ou seja, relevo, vegetação, hidrografia, meios de acesso, estimativa do 
nú culturas predo- 
mi utilizada. 
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Após esta etapa, passa-se a obtenção e preparação do material dispo- 
nível, qual seja: planta da demarcatória do perímetro, plantas ou croqui de 
perímetros confrontantes, fotografias aéreas, cartas oficiais (IGC, IBGE) exis- 
tentes da região, descrição perimétrica dos municípios e distritos, memoriais 
descritivos de unidadc etc. São promovidas reuniões com 
todas as pessoas que tt ,resse direto ou indireto no procedi- 
mento administrativo, com a Iinaiiaaae ae esclarecer os objetivos deste, além 
de dar publicidade à ação govem lhado. 

B - Cadastro técnico 

jervação, 
zntual inte ... . . 

onflitos e 
alho a ser 

Após os procedimentos prelimir 
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" -, Documentação exigida pelo art. 20, 8 I" da Lei 6.383176 - rercuma rrevio 

cuta-se o cadastro técnico 
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B.l -Levantamento da malha fundiária 

Entende-se por malha fundiária o conjunto das ocupações/glebas e 
ou lotes, que foram identificadas e cadastradas, tendo seus limitesldivisas 
identificadas e percorridas pelo cadastrador (técnico do Itesp), proprietário(s) 
e confrontantes. Consiste na identificação das glebas em fotografias aéreas 
ampliadas para a escala 1:10.000, onde são percorridas todas as divisas, na 
companhia dos ocupantes e de seus confrontantes, procedendo-se o levan- 
tamento das culturas e benfeitorias existentes. 

Para a atualização da malha fundiária, poderão ser utilizadas as 
plantas contendo a malha já existente ou cartas da área onde estão sendo 
executados os trabalhos, em substituição às fotografias aéreas. 

B.2 - Aplicação do Laudo de Identificação Fundiária (LIF) 

Outro elemento primordial no cadastro técnico é o Laudo de Iden- 
tificação Fundiária (LIF), que consiste na identificação e qualificação dos 
ocupantes. Consta ainda no referido laudo um campo específico para a 
confecção do croqui do imóvel, onde são detalhados os aspectos físicos 
relevantes da gleha, figura anteri~r. '~ 

B 3  - Levantamento Topográfico 

Consiste no levantamento cadastra1 das feições existentes na gleha, 
porém não identificadas nas fotografias aéreas, plantas ou cartas. Tal 
levantamento poderá ser efetivado por topografia convencional ou técnicas 
de posicionamento, com uso do G.P.S.(Global Positioning Sy~tem)~'. 

B.4 - Produto Final 

O produto final é composto pelas seguintes peças técnicas: 

* Planta geral do Perímetro - compreende todo o conjunto de 
folhas plotadas em material copiativo, que representam grafica- 
mente o Perímetro a ser trabalhado, na escala 1: 10.000 e sistema 
na escala 1:10.000 e sistema de projeção Universal Transverso 
de Mercator (UTM) e Datum SAD 69. 

'Vara conhecimento do LIF e seu preenchimento. consultar Anexo. da SMe Cadernos Itesp. n. 5. 
"TÉCNICAS E RUMOS: Sistem6tica Aplicada ao Cadastro Técnico Rural e Demarcaqio de 
Assentamentos". 2" e*.. 20MI. 

" Sistema que permite o popicionarnento através de sinais transmitidos por satPlites. 



Plantas individuais - Consiste na representação gráfica de cada 
gleba que compõe o Perímetro, devidamente plotados em material 
copiativo, formato A4 (ABNT)28. 

Memonais descritivos - Consiste na descrição perimetnca de 
cada área, usando para isto os azimutes, distâncias e confron- 
tantes de cada gleba. 

'" ABNT - Asrociaqão Brasileira de Nomas Tkenieaa 

*P 



V. APOI O AS PR NICIPAI! 
YAKA A LLMORAÇÃU DA PLAN'I'A 'rOPOGWlCA 

rCADASTRAL - CADASTRO URBANO 

De acordo com Loch (1989), o Cadastro Técnico Multifinalitáno 
constitui-se uma forma lógica e padronizada para avaliação das características 
regionais, identificando e solucionando os problemas de demarcação fundiária, 
uso do solo, titulação de propriedades, txibutação predial e temtonal, uso racional 
do solo, além de outros aspectos que envolvem a avaliação de uma área. 

Segundo o mesmo autor, o Cadastro Técnico Multifinalitário deve 
ser entendido como um sistema de registro de dados que identificam e 
caracterizam uma área de interesse. O registro de dados deve ser feito de 
forma descritiva e padronizada apoiado numa base cartográfica bem definida. 

Dentro deste contexto, outro relevante serviço que pode ser presta- 
do pelo Itesp no âmbito da regularização fundiária é o apoio às prefeituras 
municipais para a confecção do cadastro urbano. 

A regularização fundiária nos núcleos urbanos municipais ou distn- 
tais, tem com pressuposto a efetiva caracterização da situação dominial destas 
concentrações populacionais, servindo como eficiente instrumento para os 
trabalhos de planejamento físico e temti imo, com a conseqüente 
modernização dos instrumentos necessários equado sistema tributário 
municipal, mediante a elaboração de farto marenai cartográfico e avlicação 
do Boletim de Informações Cadastrais (B 

Devido a finalidade que representa, tai caaastro pode ser consiaerado 
como um sistema de informações dinâmico e, para não se tomar ineficiente 
ou inadequado, deve estar sempre atualizado. 

Tendo em vista os aspectos acima mencionados é lícito dizer que a 
implantação de um sistema de informação cadastra1 é uma tarefa de conside- 
rável complexidade que envolve uma equipe multidisciplinar e cujo cronograma 
de implantação pode ser tido como de longo prazo. 



Desta maneira o trabalho efetivamente passível de execução pelo 
Itesp, no âmbito urbano, diz respeito a confecção da base cartográfica, ela- 
boração do BIC, aplicação do mesmo, análise dos documentos apresenta- 
dos referentes aos imóveis cadastrados, análise dos documentos pessoais do 
ocupante, conferência e consolidação do BIC quanto as informações jurídicas, 
elaboração e conferência de f laboraçáo .ência do rol de 
ocupantes, e o fornecimento do! )s jurídico -ios a elaboração 
do Laudo Técnico. 
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Em termos gerais, e dependendo do pacote contratado, é entregue 
a Prefeitura o seguinte conjunto: 

L. Planta de referência cadastra1 
Essa planta tem por objetivo a representa( ifica dos setores, 

quawas c lotes, bem como das benfeitorias urbanas, uu> LVIIIO: postes, muros, 
passeios, etc ..., a partir de suas localizações geográficas, elaborada na escala 
1 : 1.000. Deverá ser confeccionada utilizando-se como referência o sistema de 
Projeção üTM (Universal Transversa de Mercator), em formato A!, utilizando 
folhas com I i de 5 x 5 parâmetros, ou seje DO metros. 
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3. Boletim de Informaçóes Cadastrais (BIC) 

os cálcul 
trico. Cor 

Tendo em mente o objetivo do trabalho a ser efetuado, o Boletim 
de Informação Cadastra1 (Anexo), é elaborado para atender as duas finali- 
dades: permitir a análise dos requisitos legais pertinentes a regularização 
fundiária e atender aos interesses específicos da Prefeitura Municipal. 



Seu preenchimento é obrigatório para cada unidade imobiliária, cons- 
truída ou não, devendo ser feito com a maior clareza possível. Este preen- 
chimento envolve atividades de coleta de dados em campo e de revisão e 
cálculos nos escritórios. 

Genericamente falando, o BIC elaborado para fins de atualização 
ou implantaçáo de um adequado sistema tributário, está dividido em quatro 
partes distintas: 

A A primeira, onde sáo anotados: número de registro cadastra1 
correspondente h unidade imobiliária, localização, nome do ocu- 
pante, sua qualificação, inclusive seu estado civil e sendo casado, 
também o nome do cônjuge, qualificação e o regime do casamento 
e o endereço para a remessa de correspondência. 

A segunda, onde são assinalados: os dados relativos a ocupação, 
a existência ou não de demanda envolvendo a unidade imobiliária; 
os serviços e equipamentos públicos existentes na face da quadra 
onde se localiza o imóvel, a área, as dimensões, muro e passeio 
público". 

A A terceira, destinada tis características das construções existentes 
e suas respectivas áreas e ao croqui da unidade imobiliária. 

A quarta e última parte, do verso do BIC, destina-se ás obser- 
vações por ventura existentes; bem como, os pareceres dos 
profissionais envolvidos e assinatura do ocupante na forma de 
declaração sob as penas da lei. 

Parte lateral e um pouco elevada das ma. destinada ao trânsito de pedesues: calçada 
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SSüLTAM) DOS TRABALHOS 
NA AWA dE REGWRIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

. .,5s esmiuçadas as principais atividades desenvolvidas no âmbito 
da regularização fundiária pela Fundação Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo "José Gomes da Silva", por intermédio de sua Diretoria Adjunta 
de Recursos Fundiários, passamos a apresentar um quadro demonstrativo 
dos resultados obtidos com esses trabalhos no Estado de Sáo Paulo no 
período de março de 1991 a junho de 2000. 
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Nos últimos tempos, assi Irasil particular- 
mente, a uma crescente preocupa nbiente, estam- 
pada em ações de várias organizações não governamentais - UNGs - ou mesmo 
diretamente pelo Poder Público. 1 :s têm por objetivo sempre a prote- 
ção da natureza, buscando com ter-se o equilíbrio ecológico, para 
proporcionar melhor qualidade dc ncipalmente às populações futuras. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe significativo avanço 
h proteção do meio ambiente. A matéria, que anteriormente era objeto de 
normas infra-constitucionais, sujeitas a modificações com menor rigidez, foi 
inserida na Constituição pelo seu artigo 225: 

"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida ". 
Outrossim, no artigo S0, inciso LXXIII de  nossa Lei Maior, o 

legislador constitucional elevou a proteção ambienta1 à categoria de direito 
fundamental de todo cidadão. 

Neste contexto, qualquer atuação na área de Regularização Fundiária, 
exige ações distintas a serem observadas. Entre as áreas prioritárias de atuação 
do Plano de Regularização Fundiária do Estado estão aquelas que sofrem 
interferência de Unidades de Conservação Ambiental. 

Após estudos realizados, aferiu-se no Estado de São Paulo aquelas 
áreas onde a questão ambiental tem grande relevância, principalmente nas 
seguintes regiões: Vale do Ribeira, Região de Sorocaba, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte. 

Sendo assim, o Itesp priorizou sua atuação com ênfase à questão 
ambiental, através dos Grupos Técnicos de Campo de Panquera-Açu, Capão 



Bonito e Taubaté, sobre seu trabalho teceremos adiante comentários 
pormenorizados, principalmente com relação i inteweniência da questão 
ambiental. 

É importante ainda ressaltar, que o Itesp, em 11 de dezembro de 
1997, definiu diretrizes de atuação, que foram consolidadas no Plano de 
Regularização Fundiária do Estado de São Paulo, cujo teor é a essência da 
Parte I deste Caderno. 

Foi contemplada no Plano a problemática da questão ambiental e 
sua relação direta com a Regularização Fundiária. A partir de então, definiu- 
se que a Ação Discriminatória, em vista da sua natureza jurídica, poderá ser 
um eficiente instrumento na defesa do Estado, impedindo que o Poder Público 
seja condenado a indenizar terras que já lhe pertencem. 

Desta forma, várias Ações Ordinárias de Indenização por Desapro- 
priação Indireta propostas em face da Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo, embasadas em registros imobiliários de origem duvidosa, ou seja, em 
terras presumivelmente devolutas, resultariam improcedentes. 
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A Regional do vale do Yaraiba (Kegional Sudeste do Itesp) desen- 
volve suas atividades na região do Vale do Parafia e Litoral Norte, que abrange 
40 municípios. Estendem-se essas regiões, desde a Serra da Mantiqueira até 
os confins da Serra do Mar (Litoral Norte do Estado de São Paulo). 



1. Aspectos históricos 

A - Vale do  Paraíba 

A ocupação das terras da região do Vale do Paraíba remonta ao 
século XVII, sendo a primeira concentração populacional denominada de 
Vila de Taubaté, primogênita da civilização que iria se desenvolver entre a 
Mantiqueira e os contrafortes da Serra do Mar. 

No século XVIII, inicia-se o desenvolvimento dos núcleos primitivos, 
com o nascimento de três novas vilas e mais sete povoados. A região, que na 
época tinha sua economia voltada ao abastecimento das minas ao norte da 
Mantiqueira, sentiu, ao final c iculo, a decadência desse comércio, 
em face da queda da extração e das pedras preciosas, pelo esgota- 
mento das minas. 

Já no século XIX, surgem os primeiros pés de café, desenvolvendo- 
se posteriormente a riqueza e esplendor da região, sendo considerado como 
o maior fenômeno agrícola do século. Tal fato, trouxe ao Vale do Paraíba 
grande desenvolvimento econômico, criando o café uma aristocracia mral, a 
dos "Barões do Café", que perdurou por vários anos. 

Certa feita porém, as terras enl 
vertiginosa queda na produção dos cafe 
passaram a noticiar, seguidamente, a ve 
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Nos dias de hoje, verifica-se que a região do Vale do Paraíba possui 
grande desenvolvimento na área produtiva, tomando-se efetivamente um pólo 
industrial. Tal fato, está intimamente ligado à sua localização geográfica, visto 
que, o Vale 6 ponto de interligação de dois grandes Estados brasileiros: Rio 
de Janeiro e São Paulo, sendo ainda cortado por uma das mais importantes 
rodovias federais, a Presidente Dutra. 

B - Litoral Norte 

Diversamente do que ocorreu com as terras do Vale do Paraiba, o 
Litoral Norte Paulista não efetivou a ocupação de suas terras em épocas 
longínquas. 

Têm-se principalmente como marco da ocupação e exploração, o 
início do século XIX, advindo com o desenvolvimento do cultivo de café no 
Vale do Paraíba, bem como pela importação de escravos africanos, trazidos 



para trabalharem nas colheitas, que muitas vezes fugiam das grandes fazendas 
de café, ocultando-se nas encostas da Serra do Mar". 

Outro fator relevante da ocupação do litoral norte paulista, foi o 
desbravamento de suas terras pelos Bandeirantes, isto no século XVII, visando 
o escoamento do ouro brasileiro para Portugal, pelo litoral. Não se tem notícias 
da ocupação efetiva das terras mas, simplesmente, da procura de uma saída 
para o mar. 

A produção do café n~ Ia no lombo de 
bums que venciam os caminho para os portos 
exportadores do litoral. Porém, nos meados do skculo XIX, ocorreu a 
decadência destes portos com a chegada da estrada de ferro ao Vale do Paraíía. 

3 Vale do 
s íngreme 

Paraíba c 
:s da Sem 

A ocupação humana das terras do litoral norte paulista sempre 
enfrentou grandes dificuldades, frente às condições físico-climáticas adversas 
(grande declividade; solos ácidos e pobres, com baixo potencial para atividades 
agrícolas; regime hídrico e clima úmido). Todavia, é uma região de grande 
interesse especulativo imobiliário, devido não só às belezas naturais que a 
compõem, mas sobretudo. por estar concentrada no Litoral Norte do Estado 
de São Paulo, grande parte do remanescente de Mata Atlântica existente no 
Brasil. É uma das regiões onde localizam-se as maiores áreas dos Parques e 
Reservas Florestais do Estado e da União, tomando-se palco de inúmeras 
disputas jurídicas. 
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i. rarque nacionai aa Berra aa aocaina - wcreto Federal no 
68.17; no 70.694 de 
08.06. 

2. Parque Estadual da Serra do Mar - Decreto Estadual no 
10.251 de 30.08.1977, Decreto Estadual no 13.313 de 
06.03.1979 e Decreto Estadual no 19.448 de 30.08.1982; 

3. Parqui 
de 20.1 

e Estadur 
01.77; 

Bela - D tadual no 9.914 

' "De fato. recentemente a Comunidade de Caçandaa pleiteou e foi mnheeida enquanto o Remanesmtc & 
Quilombos e a Comunidade de Camburi se apresentou ao Itesp pleiteando essa condição. solicitando ambas o 
enquadramcnto na Lei 9.757197. 

" Foram excluídas da listagem as Unidades de Conservação Ambienta]. instituídas por Decretos e Leis municipais. 
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4. Parque Estadual da Iiha Anchieta - Decreto Estadual no 
9.629 de 29.03.1977; 

5 .  Area indígena Boa Vista do Sertão 'ereto 
Federal no 94.568 de 08.07.1987; 

6. Estaçã ca 'Iiipinamb.4~ - Decreto Fe 1.656 
de 20.1 

7. Área sob mteção Especial do Costão do Navio - K ~ s o ~ u ~ $ ~ o  

al do SMA de 10.02.1987; 

,. ,L,a sob Proteção Especial do ,,,....a. - ,~,,,uçáo 
Estadual da SMA de 10.02.1987; 

8 .  Tombamento do Núcleo Caiçara de Pincinguaba - Resolução 
E~+-.ir*ql da Secretaria de Cultura, no 07, de 01.03.1983; 

vação dos Maciços Florestais do Vale do Para~%a - 
tadual no 10.116 de 16.05.1968; 

i. Estação Ecológica de Ban idual no 26.890 
de 12.03.1987; 

12. Parque Estadual de Camrus uu J U I U ~ U  - uecreto Estadual 
no 10.148 de 24.04.1939; 

13. Area de Proteção Ambiental de Silveiras - Lei Estadual no 
4.100 de 20.06.1984; 

I. Area de Proteção Ambie Mantiqueira - 
Decreto Estadual no 91.304 de Uj.Ub.IYX3; 

15. Ama de Proteção Ambiental dos Mananciais do Paraiba do 
Sul - Decreto Estadual no 87.561 de 13 de setembro de 
1982; 

í. Area de Proteção Ambiental da Mata Atlântica - Decreto 
Federal no 750 de 10.02.1993. 

17. Tombamento da Serra do Mar e Paranapiacaba - CON- 
DEPHAAT - Resoluçáo no 40 de 06.06.1985, da Secretaria 
da Cultura - CONDEPHAAT. 





3. Trabalhos Desenvolvidos pela Regional do Vale do Paraiba 
e a Questão Ambiental 

Diante das inúmeras Unidades de Conservação Ambiental incidentes 
na região do Vale do Parafia e Litoral Norte, principalmente na região litorânea, 
com a criação do Parque Estadual da Serra do Mar e Parque Estadual de 
Ilhabela, o Grupo Técnico de Campo de Taubaté priorizou sua atuação no 
sentido de subsidiar a Procuradoria Geral do Estado - PGE na defesa em 
relação às Ações Imobiliárias Ambientais, ajuizadas contra a Fazenda Pública 
do Estado, por conta da criação dos referidos Parques Estaduais. 

A título de esclarecimento, pode-se dizer que a Ação Imobiliária 
Ambiental traduz-se, via de regra, na postulação de indenização, procedida 
pelo efetivo proprietário do imóvel atingido por uma Unidade de Conservação 
Ambiental, em face do Poder Público (Federal, Estadual ou Municipal), 
instituidor da restrição ambiental. 

Em outras palavras, significa que, estando o pleno exercício do 
Direito de Propriedade protegido pela Constituição Federal e legislações infra- 
constitucionais, o titular do domínio atingido pleiteia indenização em face do 
Poder Público, pelo fato da criação da unidade de conservação ambiental 
gerar restrições ao pleno uso da propriedade imóvel. Ocorre que, nessas 
regiões, usualmente o pretenso proprietário é na verdade possuidor - ou 
nem isso, detentor de um 'documento de propriedade' - de terra devoluta 
ou presurnivelmente devoluta, em função das suas origens. 

Nesse contexto, o Grupo Técnico de Campo de Taubaté desenvolve 
as seguintes atividades: 

A Identificação em Cartas Oficiais, no sistema com projeção de 
coordenadas em U.T.M.32, de todas as áreas objeto de Ação 
Imobiliária Ambiental, a fim de ser aferido se o imóvel foi efeti- 
vamente atingido por uma unidade de conservação ambiental e 
qual a porcentagem atingida; constatar as sobreposições tanto em 
áreas de domínio público (terras devolutas) como em áreas objeto 
de ações análogas, em trâmite ou já indenizadas pelo Estado. 

A Estudo da cadeia filiatória dos imóveis, a fim de se aferir a 
legalidade do registro imobiliário da área objeto da indenização. 

32 Universal Transversa de Mercator 
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É importante salientar tamb6m que o Grupo Técnico de Campo 
subsidia a Procuradoria Regional de Taubaté, PR-03, nas demais ações que a 
Fazenda do Estado é instada a se manifestar e que envolvam questões de 
Direito Real". 

Desde a criação do Núcleo do Itesp, em 20.12.1995, foram encami- 
nhados a esse Escritório Regional, vários Processos Administrativos e Judiciais 
para informações pertinentes. Algumas das informações prestadas pelo Itesp 
nessa área, tomaram-se de grande importância à defesa do Estado, levando 
inclusive à suspensão do pagamento de indenizações milionárias, em que o 
Governo do Estado de São Paulo já havia sido condenado a pagar. 

Tal caso pode ser exemplificado por uma determinada Ação Imo- 
biliária Ambienta1 que tramitou pela comarca de Ubatuba, onde o Estado foi 
condenado a indenizar o proprietário do imóvel, que supostamente foi 
restringido no exercício pleno do direito de propriedade, por ocasião da 
criação do Parque Estadual da Serra do Mar, sendo o valor da indenização 
estipulado em 1 bilhão de Reais. Essa vultosa indenização teve seu pagamento 
sustado, por haver sido constatado, com o auxílio do Itesp, sobreposição do 
imóvel objeto da indenização, com outro imóvel já indenizado anteriormente 
pelo Estado, em ação análoga, aliado ainda ao fato de que o registro imobiliário 
respectivo estava maculado por várias irregularidades. 

Outras informações foram inclusive noticiadas pelos meios de 
comunicação, como é caso da informação prestada referente à indenização 
postulada pelo espólio de Nelson Manoel do Rego, que tramitou pela comarca 
de São Sebastião, sendo a matéria veiculada no jornal "O Estado de São 
Paulo", do dia 11.05.1998, sob o título: "Estado tem de indenizar donos de 
área fraudada". 

O Ite! úia do Estado, 
que a ação disc &s, servir co- 
mo matéria de defesa do bstado, por via da definiçáo dominial, conforme já 
delineado. Nessa linha, o Grupo Técnico de Campo procedeu ao cadastro da 
malha fundiária, bem como os procedimentos necessários à pmpositura de Ação 
Discriminatória do 1" Perímetro de Ubatuba - partes " A .  "B". "C', "D", " E ,  
"F'. ' bem como 3" Perímc ituba - Coi Remanescente 
de (2 - Caçandoca, já ajui L P.G.E. 
- 
""Direito Real 6 o diiito que se prende misa. prevsleecndo com a erclusáo da concorrência de oucm auer que 

seja, indcpendendo p m a  seu exercício da mlaboragãa deouur e de ir 
huscara coisa onde quer que .w encontn, para sobre ela exercer to dar 
Coisas, ed. Saraiva, 21' ed i~k) .  Sáo Paulo, 1994, pág. 5. 
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Conforme dispõe o artigo 23 da Lei 6.383176. o processo discrimi- 
natório judicial tem caráter preferencial e prejudicial em relação às ações em 
andamento, referentes a domínio ou posse de imóveis situados, no todo ou em 
parte, na área discriminanda. Desta forma, pode-se observar alguns resultados 
práticos, oriundos da propositura da Ação Discriminatória, referente ao 1" 
Perímetro de Ubatuba, parte "A". 

No processo de Desapropriação Indireta no 765196, em -te pela 
Vara da Comarca de Ubatuba, a MM. Juíza de Direito determinou a suspensão do 
processo até o desfecho da Açáo Discnminatória ajuizada, nos seguintes termos: 
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do poder geral de cautela, poderá. tendo em vista a propositura 
da ação discriminatória, exigir caução para o levantamento de 
-.~entual verba indenizatória". 

mbas as decisões, proferidas em primeira instância, foram objeto de 
recuisu OU> Tribunais Superiores, os quais, ainda não decidiram acerca do pleito. 



u kstado de Sao Yaulo 6 dividido em 15 regiões administrativas. O 
Vale do Ribeira é, juntamente com a Região do Ponta1 do Paranapanema, 
regiões economicamente depressivas, com graves problemas sociais e fun- 
diários, devido à grande extensâo ae terras não discriminadas ou devolutas 
ocupadas irregularmentf na cerca d ião de hectares 
ou 15.675 mil Km2. 



O Vale do Ribeira é integrado, sob o ponto de vista da ação regio- 
nalizada por 22 municípios, que possuem 332.496 m~radores'~, representando 
0,9796 da população do Estado. Os municípios de atuação são: Apiaí, Barra 
do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, 
Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, 
Pariquera-Açu, Pedro d egistro, Ribeira, Sete Barras, Tapiraí. e ~oledo, I 

toda regiã 

Pemíbe, R 

io está insi Praticamente :rida em Unidades de Conservação, 
tanto de uso indireto (Parques Estaduais, Estações Ecológicas e Reservas 
Biológicas) quanto de uso direto (Áreas de Proteção Ambiental), assim como 
outros mecanismos de proteção legal h fauna e h flora nativa, características da 
Mata Atlântica e ecossistemas associados. Portanto, qualquer trabalho que 
vise a regularização fundiária, deve sempre levar em consideração essa realidade, 
compatibilizando-a aos preceitos legais. 
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1. I I 

His amento da região do Vale do Ribeira confunde- 
se com o do orabii. vuariuu u tiulonizador português Martim Afonso de Souza 
desembarcou em Cananéia, no ano de 1531, surpreendeu-se ao encontrar, 
convivendo pacificamente entre os nativos, seis europeus, entre eles Mestre 
Cosme Femandes, mais conhecido como Bacharel, deportado de Portugal em 
razão de uma lei de expulsão portuguesa, de 1447, tendo desembarcado na 
Região em 1.501. 

Ainda no século XVI, mais precisamente em 1537, era fundado o 
núcleo de Iguape, tomando-se, juntamente com Cananéia, os mais prósperos 
povoados da região sudeste da Capitania de São Vicente. 

Por se situarem na divisa do Tratado de Tordesilhas, estes núcleos 
foram palco de diversas lutas entre portugueses, espanhóis 8 ceses. 
Nestes conflitos, os portugueses, denominados "vicentinos" nhóis, 
denominados "caparaenses", disputavam o direito de povoaiiicriru C posse 
sobre os produtos da região. 

A articulação com o interior, através do Rio Ribeira e seus afluentes, 
levou a formação de outros pequenos núcleos como: Registro, Eldorado, Juquiá, 
Jacupimga e Sete Barras. Este processo de penetração para o interior, tinha 
por objetivo principal a procura de metais preciosos, especialmente ouro e prata. 

No início do século XVI, começa a se desenvolver, na região, o ciclo do 
ouro, com destaque para as áreas de Registro, Eldorado, Apiaí, Iporanga e, em 

" Segunda dados estltlstiws de 1996 do IBGE. 



J ano de I 1635 Igual x já poss menor escala, I cina 
Real de Fundiçáo de Oum", considerada a primeira Casa da Moeda do Brasil. 

Para um número cada vez maior de pessoas ligadas ao setor 
extrativista, iniciou-se a produção agrícola de mantimentos de subsistência, 
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a descoberta do ouro nas Minas Gerais, durante o século XVIII, 
a região perdia sua privilegiada posição no cenáno nacional, em relação ?i 

produção de minérios. Assim sendo, houve a necessidade de se desenvolver 
uma nova vocacão vara garantir a integração, ainda que parcial, na economia 
mercantil escr: Desenvolvia-se então, a cultura do arroz, 
plantado nos n árzeas e brejos da região. No século XM, 
Iguape se transiomia no pnmriro produtor de arroz do Brasil, chegando a ser 
premiado por sua qualidade, em Turimfitália 
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A decadência do ciclo do arroz, na u-se 
com a construção do Valo Grande e o consL,,,.., ,,.,,.,,.., .., ,,.J do 
Mar Pequeno, inviabilizando a navegação e aportagem de embarcações 
cargueiras junto ao Porto de Iguape. 



A - A chegada dos imigrantes 

A política de incentivo à imigração, que vem do início do Século 
XM, ainda na época da cultura do arroz, intensifica-se logo após a decadência 
desta. Em duas ocasiões ocorrem movimentos de imigração significativos: de 
1874 a 1876 e de 1886 a 1900. A paair de 1920, a imigração adquire novas 
conotações, embora o governo brasileiro continue não cumprindo as normas 
de recebimento dos imigrantes, o que gera inúmeras reclamações dos países 
que para cá mandam ipatriotas, como por exemplo Itália, Polônia, 
Alemanha e Japão, en . No Vale do Ribeira, a imigração, fundamen- 
talmente japonesa, passa a ser teita através de uma companhia própria, a KKKK 
(Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha SI.4 Industrial de Além-Mar), que, apesar de 
vários entraves, garantiria algumas condiçoes de futação desse povo na região. 

Já em 1912, o governo paulista havia feito contato com a Cia. Imperial 
de Imigração, que era subsidiária da KKKK. Esta passou a se responsabilizar 
pelo assentamento dos imigrantes na região, mediante a isenção de impostos 
nos cinco primeiros anos, e cessão de 50.000 hectares de terras devolutas. 
Nesse período, os principais assentamentos ocorrem em Jipowra (colônia de 
Katzura), estendendo-se de Iguape para Registro e Sete Barras. 

B - A  questão da propriedade 

A institucionalizaçáo do regime republicano no Brasil havia introduzido, 
por volta de 1892, a propriedade da terra nos moldes previstos pelos sistemas 
capitalistas, isto é, passavam a ser proprietários aqueles que possuíssem um con- 
trato denominado "Registro de Propriedadeee, efetivado entre o indivíduo e o Es- 
tado. Na região, apenas alguns conseguiram seu titulo de propriedade e a grande 
maioria das famílias continuou a ter apenas a posse da terra. Com a consolidação 
da república, nos anos segnintes, essa situação agravou-se para os posseiros. 

Durante este período histórico, apenas os grandes latifundiários 
possuíam título de propriedade. Os imigrantes japoneses, embora pequenos 
proprietários, conseguiram o titulo, devido à ação da KKKK junto ao governo. 
Entretanto, apesar de não contar com esta intermediação, imigrantes de outros 
países também acabaram por obter seus títulos de propriedade a partir de 
ações governamentais de incentivo A colonização. Assim, paralelamente ao 
surgimento dos dois grupos sociais nativos, o "caipira" da região e o latifundiário, 
surge o outro grupo: o pequeno proprietário imigrante, que aos poucos, vai 
comprando as terras do caipira posseiro endividado, ao mesmo tempo que 
passa a empregá-lo como assalariado, diarista ou meeiro. 



Os incentivos efetivados pelo governo nesse período da primeira 
república, evidenciaram um absoluto desconhecimento das tendências da região. 
Assim, de 1910 a 1940, o Vale do Ribeira adquiriu os traços de subdesenvol- 
vimento que o configuram até os dias de hoje. Com a decadência do sistema 
produtivo para exportação baseada no arroz, com a extinção das possibilidades 
de mineração, com a crise de 29/30, o Vale do Ribeira foi uma das regiões que 
mais sofreu, com vertiginosa queda no comércio e aumento da imigração. 

A ocupação do temtório que hoje constitui o Estado de São Paulo 
acompanhou, genericamente, o ciclo histórico da formação fundiária do Brasil, 
qual seja: Capitanias Hereditárias, Sesmarias, Primeiro e Segundo Impérios, 
nos quais ocorreram a criação de grande lios e o implemento da 
colonização por imigrantes. 

:s latifúnc 

in *snr*ni No período da República, a Unit, ..,..,,,.iu aos Estados as terras 
devolutas inseridas em seus temtórios, momento em que se iniciaram os primeiros 
procedimentos de discriminação e de regularização fundiária pelos Estados 
membros. Em São Paulo, tais procedimentos ficaram a cargo, sucessivamente, 
dos juízes comissários e da Secretaria da Agricultura e, desde a edição do 
Decreto Estadual no 10.351 de 21/06/1939, da então Procuradoria do Patri- 
mônio Imobiliário e Cadastro. 

As açóes discriminatórias começ x propostas, em grande 
quantidade, no final da década de 30, com a 1 ão primordial de declarar 
como devolutas as terras discriminadas, senoo secundário a regulmização das 
posses nestas terras. Apesar dessa preocupação inicial, o Estado não conseguiu 
levar a termo muitas daquelas ações discriminatórias, o que acabou por agravar 
a indefuiição do domínio na Região do Vale do Ribeira, que conseqüentemente 
fez eclodir dii ~flitos pelo uso e posse da terra. O exemplo marcante 
encontrado na tá no fato dos ocupantes de terras devolutas possuírem 
documentos n6~.~auua nos Serviços Registrais de Imóveis, muitas vezes até 
sobrepondo-se a documentos registrados em nome I, criando uma 
situação de difícil gerenciamento jurídico e político. 
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Fonte: CD-Rom - Ecoturism M Mora Ariámica 
I 

2. UnidaderdeComaÇiIoAmbientaldoValedo W W e - o  
Sudoeste (CapHo Bonito)" 

1. P a r p q e ~ u a l ~ ~ ~ d o A l t o R i b e ' ~ i ' ~ - F E T A R - -  
Estadual na 32.283 de 19/05/58 e Lei no 5.973 de 28/11/60 e 
Decreto Estadual no 41.626 de 30/01/63; 

2. Parque Estadual Carlos BoteIho-Decreto Estadualno 19.499 
de 10/09/&2; 

3. Parque Estadual da Ilha do Cardosn - Decreto Estadual no 
40.319 de 03/07/62; 

4. Parque Estadual de Jacopiranga - Decreto Lei n" 145 de 081 
08/69, Decreto Estadual no 12.689 de 14/11/78; Decreto 
Estadual no 12.690 de 14/11/78; Decreto Estadual no 5.474 
de 09/01/1975 e Decreto Estadual no 43.176 de 24/03/64, 



5. Parque Estadual da Serra do Mar - Decreto Estadual no 
10.251 de 30/08/77; Decreto Estadual no 13.313 de 06/03/ 
79 e Decreto Estadual no 19.448 de 30/08/82; 

6. Parque Estadual Intervales - Decreto Estadual no 40.135 de 
08/06/95; 

7. Parque Estadual Pariquera - 
08/94; 

tadual de 
ns) - Dec 

Lei no 8.1 

I Estação 
,650 de O 

Ecológica 
8/04/58; 

9. Parque Estadual de Jurupará (Resewa Estadual São Roque) 
- Decreto Estadual no 12.185 de 30/08/78, Decreto Estadual 
no 35.703 e Decreto Estadual no 35.704, de 22/09/92; 

ita@o Ecológica Xituê - Decreto Estadual no 26.890 de 
103187; 

i i. mtaçáo Ecológica Juréia-Itatins -Decreto Estadual no 24.646 
de 20/01/86; Decretos Estaduais no 26.714, no 26.715, 26.716 
e no 26.717 de 06/02/87; Lei Estadual n" 5.649 de 28/04/87; 

ttação Ecl 
/02/87; 

hauás - I 

__. ._'ea de Proteção Ambiental Cananéia/lguapelPemí - 
Decreto Federal no 90.347 de 23/10/84; 

14. Área de Proteção Ambiental de iiha Comprida - Decreto 
Estadual no 26.881 de 11/03/87 e Decreto Estadual no 30.817 
de 30/11/89; 

15. Area de Proteção Ambiental da Serra do Mar - Decreto 
Estadual no 22.717 de 21/09/84; 

16. Nuclebrás (inserida na Estação Ecológica Juréia-Itatins) - 
Decreto Federal no 84.771 de 04/06/80; 

17. Tombamento da Serra do Mar e Parana] 
no 40 de 06/06/85, da Secretaria da Cultur, 

18. Estação Ecológica Fe 
92.964, de 21/07/86. 

- Decreto 

Resolução 
IEPHAAT. 



- Rabalhos Desenvolvidos pela Regional do Vale do Ribeira 
e a Questão Ambienta1 

:ndo em vi 
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Tc ão ambiental, bem cc lemática dominid 
enfrentada , o Itesp, por meio mpo Técnico de 
Campo de i'anquera-Açu, tem desenvolvido ações prbprias no âmbito da 
regularização fundiári~ 

:-se à legil . . ... . A primeira c a nesse cai imação de posses 
compreendidas na A r n  ( m a  de Proteçao nmoienrai) aa  Serra do Mar, 
regulamentada pelo Decreto Estadual no 28.347, de 22/04/1988, autorizando 
a outorga de Título de Domínio ou Termo de Permissão de Uso a titulo precário, 
de acordo com o interesse público, e nos termos da legislação vigente. 

E! to determina que, nas áreas declaradas zona de vida 
silvestre da APA da Serra do Mar, não será defenda expedição de Título de 
Domínio, sendo facultado, contudo, a outorga de Permissão de Uso. 

Tal realidade impõe a necessidade de cooperação com a Secretaria 
do Meio Ambiente, disposta na Resolução Conjunta SJDCISMA - 28, de 241 
0911996, publicada pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, que 
resultou numa maior interação entre as duas Secretarias no tocante à legitimação 
de Dosses em APA e de onde surgiu uma proposta de trabalho piloto em cinco 
6r le do Ribeira: 29'. 39" e 40" Penmetros de Apiaí - Município de 
IP 4" Perímetro de Iguape - Município de Juquiá e 3" Perímetro de 
Canancia - Município de Cananéia; nas quais tem-se utilizado os seguintes 
Pr tos técnicos: 

Após a conclusão do levantamento da malha fundiária e confecção 
da planta cadastral pelo DRF, disponibiliza-se esse material para 
equipe do DEPRN/SMA36. 

* Os técnicos do DEPRNISMA, de posse desse material, procedem 
a vistoria para def esta1 Obrigatória 
em cada gleba cat 

* Em seguida, o marena retoma ao iresp, para que seja gerado 
memorial descritivo e lançí mta individual, a Reserva 
Florestal Legal da gleba, doc stes que passarão a integrar 
o Plano Geral de Legitimaçiu ur russes; 

inir as án 
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* DEPRNISMA - Dcpmamenlo Estldual de Rotqáa aos Ri i Meio Ambiente. 
"Artigo I6 do C6diga Florestal -Lei 4.771165 e alteraç6es 



A Após analisado, deferido e expedido, o Título de Domínio conterá: 
memorial descritivo da gleba, memorial descritivo da Reserva 
Florestal Legal (R.F.L.) e planta individual da gleba, contendo os 
limites da R.EL. 

A No ato do registro do título de domínio pelo outorgado, o oficial 
do Serviço Registral de Imóveis procederá a averbação da Re- 
serva Florestal Legal, possibilitando que o ocupante se habilite 
ao licenciamento ambienta1 por parte do DEPWSM.4. 

Cabe ressaltar que os trabalhos nas áreas piloto encontram-se em 
pleno desenvolvimento, não havendo portanto uma avaliação conclusiva dos 
resultados dos procedimentos adotados. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo ItespIDRF na região do Vale 
do Ribeira, vale ainda destacar os trabalhos de subsídio à Procuradoria Geral 
do Estado - PGE, nas ações de usucapião, desapropriação direta e indenização 
por desapropriação indireta, especialmente nas áreas atingidas por unidades 
de conservação. 

Nos processos de usucapião, os trabalhos consistem na análise técnica 
e jurídica, quando se realiza vistoria para localização do imóvel usucapiendo, 
bem como os estudos pertinentes relativos à sua documentação imobiliária, 
visando a identificação do imóvel e aferição quanto à sua origem dominial. 

A exemplo do mencionado no capítulo anterior, nas ações de 
indenização por desapropriação indireta ou nas desapropriações diretas, 
encaminhadas pela Procuradoria Geral do Estado ao Itesp, as informações 
prestadas referem-se i localização do imóvel, sua dominialidade, isto é, se se 
trata de área devoluta e, ocasionalmente, a existência de sobreposição com 
áreas já indenizadas pela Fazenda do Estado em outros processos análogos, 
ou mesmo com ação já em curso. Nos casos de sobreposição de áreas ou 
quando o imóvel é caracterizado como devoluto, a P.G.E. utiliza as informações 
do Itesp como subsídio para a contestação da ação. Na hipótese do imóvel 
objeto da ação, incidir em terras particulares, analisar-se-á o seu registro 
imobiliário, elaborando-se sua cadeia filiatória, a fim de verificar se esse registro 
é oriundo do imóvel julgado como de domínio particular pela respectiva Ação 
Discriminatória. 





1. Aspectos históricos 

Em época anterior a Cabral, existiam no lugar das atuais ruas de 
Sorocaba, os Peabims - um caminho ou talvez um rumo - por onde passavam 
os índios e bem mais tarde transitariam os bandeirantes e missionários, em 
demanda do sul e oeste, como também dirigindo-se ao litoral. 

Como objetivo econômico predominante na época, os primeiros 
povoamentos fixaram-se na procura dos metais preciosos (ouro e prata). A 
atividade tambem se afigurava muito conveniente para o explorador porque, 
não sendo dependente de nenhuma instalação de infra-estrutura, era perfei- 
tamente compatível com os insucessos da busca, o que dava absoluta mobi- 
lidade ao homem para tentar novos horizontes. 

A região respondeu satisfatoriamente ao esforço inicial dos 
exploradores, havendo registros de trabalhos de mineração na região de 
Araçoiaba, no vale do rio Ribeira e seus afluentes, com destaque para Apiaí 
e Iporanga. 

Em 1654, o capitão Baltazar Fernandes, já tendo construído a igreja 
de Nossa Senhora da Ponte e sua moradia, mudou-se com familiares e 
escravos, fundando novo povoado ao qual deu o nome de Sorocaba, 
denominação que tem origem tupi-guarani, que significa terra (aba) fendida 
ou rasgada (soro). 

Por volta de 1691, Baltazar Fernandes solicitou ao então governador 
de São Paulo, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, a elevação de Sorocaba 
à categoria de vila. 

No século XVIII, já se havia estabelecido uma rota de penetração 
para o sul do país, pelo planalto. Nas operações militares nos parnpas, em defesa 
da área do Rio Grande do Sul contra os castelhanos invasores, as tropas saíram 
de São Paulo com uma rota que compreendia os seguintes pousos e mantimentos: 

A O primeiro pouso, sítio de Piedade, onde aprontavam os manti- 
mentos para os três dias seguintes, até a vila de Sorocaba. 

O segundo pouso, vila de Sorocaba, onde se aprontavam os 
mantimentos para quatro dias seguinte, até Itapetininga. 

A O terceiro pouso, Itapetininga, com preparativos de três dias de 
marcha até o Porto de Apiaí. 

A O quarto pouso, Porto de Apiaí, com preparativos de dois dias 
até Ribeirão do Fundo. 



Em 1733, passam por Sorocaba as primeiras tropas de muares, 
conduzidas pelo coronel Cristóvão Pereira de Abreu, fundador do Rio Grande 
do Sul, inaugurando um lo histórico, o "Trol Com o passar 
dos anos, Sorocaba to *e da Feira de Mi nindo-se aqui 
brasileiros de todos quacuaiirca a venderem ou compramti aiiiiuais e ao mesmo 
tempo, ajudando a disseminação cultural dos vários rincões páhios. A cidade, 
por força de sua situação geográfica privilegiada, transformou-se no eixo 
geo-econômico entre as regiões norte e sul do Brasil. 

No c ntre o terceiro e o quarto pouso (Itapetininga - Porto 
de Apiaí), em 1/40, as margens do Rio Paranapanema, surgiu um povoado 
denominado Freguesia Velha, em razão da chegada de pessoas atraídas pela 
ocorrência de minérios no Rio das Almas e Ribeirão do Chapéu, seus afluentes. 

Por ser uma região inóspita ao crescimento da Vila, o Padre Joaquim 
Manuel Carneiro procurou um novo local. 
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Pedro Xavier dos Passos, conhecido como "Sucuri", adquinu uma 
grande gleba de terra do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e de sua esposa 
D. 1 - Marquesa de Santos, localizada na fazenda Capão 
Boni ada em virtude da existência de um bonito capão de 

"SUC ,la de Nossa Senhora da 
Conceição da novo povoado: Capão 
Bonito do Paranapanema, hoje apenas Capão Bonito. 
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ado do "Tropeinsmo", na região de Capão Bonito surgiram os 
"Gameieuob , que tinham a gamela como símbolo. De forte influência indígena, 
a cultura gameleira trouxe para Capão Bonito a tradição agrícc com 
os pequenos animais, a dança e a festa religiosa. ("Gamela' ação 
especial pelo 138" aniversário de Capão Bonito). 
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de Manuel Lopes de Oliveira e a da seda em teares fabricados pelo próprio 
pioneiro Francisco de Paula Oliveira e Ahreu. Ambas não passaram de ensaios 
por falta de apoio financeiro. 
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Em 1856, foram plantadas as primeiras sementes de algodão, cultura 
que se desenvolveu muito bem na região, a ponto de se pensar na constmção 
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de uma estrada de ferro para facilitar a exportação do produto. Luiz Matheus 
M, I maior cc de algodão da zona, em reunião de próceres 
sol , aventou i fundação da ferrovia levando-a a bom termo 
ao tim de 5 anos. Em julho de 1875 é inaugurada a Estrada de Ferro Soro- 
cabana. Depois do tropeirismo, a cidade projetou-se com a ferrovia - a 
Sorocabana foi uma das pioneiras do país - e com a indústria têxtil, duas 
atividades marcantes em sua história até a primeira metade deste século. 

A partir da dicada de 70, após um breve período de estagnação, 
Sorocaba conheceu um novo ciclo de crescimento, a partir da implantação e 
desenvolvimento de numerosas indústrias, que não só a recolocou no contexto 
nacional, mas principalmente a inseriu na modernidade de um mundo globalizado. 

2. Situação Administrativa 

Sob o ponto de vista de nossa ação regionalizada, a Regional 
Sorocaba, trabalha com 25 municípios, as quais seguem: 

Sorocaba, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Ibiúna, Piedade, Pilar 
do Sul, Salto de Pirapora, Tapiraí, Votorantim, Itapetininga, 
Alambari, Capela do Alto, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Itapeva, 
Apiaí, Barra do Chapéu, Capão Bonito, Guapiara, Iporanga, 
Itaoca, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Ribeirão Branco e Ribeirão 
Grande. 

Cabe ainda ressaltar que os municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, 
Iporanga, Itaoca, Itapirapuã Paulista e Ribeira, apesar de estarem enquadrados 
na área de trabalho da Regional Sudoeste, fazem parte, sob o ponto de vista dos 
aspectos f i s i o g ~ ~ c o s  locais, da região do Vale do Ribeira, visto que a bacia 
hidrográíica 'que drena estes terrenos é a do Rio Ribeira de Iguape. O município 
de Tapiraí tem uma peculiaridade, é atendido pelas duas regionais anteriormente 
me , Sorocab; s condições de acesso. aeValed 
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10 Ribeira, 

comporta 

, devido à; 

altos níve região de is de industrialização e de 
urbanização, que se contrapõem aos baixos níveis de renda, elevado grau de 
subdesenvolvimento e altos índices de mortalidade infantil experimentados 
por municípios da mesma região, inseridos no denominado "Ramal da Fome". 

Uma das principais atividades da região concentra-se na produção 
agrícola, onde está o chamado "cinturão verde", abastecendo com seus pro- 
dutos a região da Grande São Paulo. 



Parte da região é caracterizada pela presença de pequenas e médias 
unidades de produção. Apresenta situações diferenciadas no que diz respeito 
à posse, dominialidade e uso da terra, com grande incidência de conflitos 
decomentes da ação de especuladores imobiliários motivados, principalmente, 
pela pequena distância entre essas áreas e a capital paulista. 

3. Trabalhos Desenvolvidos pela Regional Sudoe 
e a Questão Ambienta1 

Criado em abril de 1994, o Núcleo do Itesp na Região de Sorocaba 
contava inicialmente com um escritório na sede do município, com o intuito 
de atuar junto à Regional da Procuradoria Geral do Estado. na retomada dos 
trabalhos de regularizaç nônio 
Imobiliário e na defes es de 
desapropriações indireta>. 
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Com novos estudos, em 1995, houve necessidade de expansão da 
regional, quando foram abertos dois novos escritórios: Capela do Alto e 
Ribeirão Grande. O Escritório de Capela do Alto foi fechado em 30 de junho 
de 1997 e o de Ribeirão Grande, aberto no ano de 1996, foi fechado em 31 
de maio de 2000, após cumpridas as etapas de trabalho previstas para ambos. 

No processo de expansão de áreas de atuação, em 05 de outubro 
de 1998 foi instalado grupo de campo em Guapiara, devendo ser mencionado 
também que já há vános anos, até hoje, existe grupo de campo instalado no 
município de Apiaí. 

Ainda no processo de expansão da regional, em 07 de fevereiro de 
2000 foram iniciadas as atividades do Gmpo Técnico de Campo em Capão 
Bonito, sendo para lá deslocados os servidores vinculados à área fundiária 
que até então encontravam-se lotados em Sorocaba. 

Tal expansão ucuLLGU ~onsiderando a posição geográfica do muni- 
cípio de Capão Bonito em relação a todos os trabalhos previstos para a área 
fundiária na Região de Sorocaba, bem como pela necessidade de instalar, 
numa região onde os melhores ciclos já vividos foram motivados pela agricul- 
tura (algodão -década de 50 -,feijão - década de 70 - e  fmticultura - atualmente 
em processo de solidificação), órgão do Estado vinculado à recuperação da 
cidadania e ao desenvolvimento e fixação do homem no campo. 

A Regional Sudoeste conta com o escritório em Capão Bonito e 
atua em uma área de aproximadamente 650.000,OO ha, localizada no entorno 



da Serra de Paranapiacaba e Serra de Botucatu, sendo que 25% do seu 
território está inserido em Unidades de Con~ervação'~ (Petar39, Intewales, 
Xitué, Carlos Botelho, Jumpará e duas APAS). Ressalta-se que especialmente 
o Parque Estadual do Jumpará demonstra necessidade de ação govema- 
mental conjunta, tendo em vista as ocupações desordenadas existentes, ense- 
jando aredefinição dos seus limite lias que ocupam 
áreas em seu interior, para evita ,zação. 
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Atento às necessidades de execução de ações conjuntas, o Itesp 
expôs suas metas de atuação à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e, 
preliminarmente, tem executado vistorias conjuntas na região do Vale do Ribeira, 
visando a legitimação de posses insendas em áreas de interesse ambiental. 

Desta forma, busca-se harmonização dos pi zação 
fundiána e de proteção ao meio ambiente, favorecf ciário 
da regularização, quanto a coletividade. 
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IXUni rvq~oAmbinita1:'Zspqo tcmtoriale seusncmosambinitais,incluindo as áreas jwisdicionais, 

cor,, cnio.iriiiur~ naturais rrlevantes. legalmente instituído pelo Paier Público, com objetivos de conscrvagão 
e limites definidos, sob regime especial de adminiutra~ão, ao qual se aplicam g m t i a s  adequadas de pmtefãò' - 
Pmjeto de Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conscrvgão, aprovado pelo Senado em 21 de junho de 2 W .  
De acordo com o an. 40, 5 I" da Lei de Cnrnes Ambieniais (Lei 9.605, de 31/02/98), "Entende-se por Unidade 
de Conserva$ão as Reservas Biológicas. Reservas EFoliigicas, Parques Nacionais. Estaduais e Municipais. 
Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Areas ou outras a serem criada9 pelo Poder Público." 

" PETAR - Parque Estadual M s t i c o  do Alto Ribeira. Decmo Estadual n" 32.283 de 19 de maio de 1958; Lei 
no5.973 de 28 denovembro de 1960: DecretoEstadualn"41.626 de 30 de janeim de 1963; DKrrtoEstadual no 
28.086 de 13 de janeiro de 1988: Decreto Estadual n'28.412 de 20 de maio de 1988. 
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O objetivo deste capítulo é fornecer ao leitor noções gerais sobre a 
região do Pontal do Paranapanema, as atividades desenvolvidas pelo Itesp, 
por meio da Regional do Pontal do Paranapanema (Regional Oeste), de seu 
Departamento de Regularização Fundiária, e a sua contribuição na resolução 
dos problemas agrários regionais. 

A Regional do Pontal, atua nos municípios que compõem a 10" 
Região Administrativa do Estado de São Paulo e que se encontram inseridos, 
total ou parcialmente, nos Perímetros criados pela PGE nessa Região, quais 
sejam: Álvares Machado, Anhumas, Caiuá, Dracena, Euclides da Cunha 
Paulista, Flora Rica, Irapuni, Junqueirópolis, Marabá Paulista, Mirante do 
Paranapanema, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Pauliceia, Piquerobi, 
Pirapozinho, Presidente Bemardes, Presidente Epiticio, Presidente Pmdente, 
Presidente Venceslau, Regente Feijó, Ribeirão dos índios, Rosana, Sando- 
valina, Santa Mercedes, Santo Anastácio, São João do Pau D'Alho, Tarabai, 
Teodoro Sampaio e Tupi Paulista. 

O trabalho de regularização fundiária, compreendendo identificação 
de áreas passíveis de serem discriminadas, açóes discriminatórias, reinvin- 
dicatónas e procedimentos tendentes à legitimação de posses, é atualmente 
exercido de forma peculiar no Pontal do Paranapanema, tendo como objetivo 
principal a obtenção de áreas para assentamento, em razão da existência de 
grandes conflitos fundiános que tem origem na sua própria ocupação. 
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1. Aspectos históricos 

A Região do Pontal situa-se no extremo oeste do Estado de São 
Paulo, tendo seus limites físicos dados pelos seguintes acidentes naturais: ao 
norte o Rio do Peixe, ao sul o Rio Paranapanema, a oeste o Rio Paraná e a 
leste pelo Rio Laranja Doce e Ribeirão dos Guachos. Tal como pode ser 
observado na figura 01 

A exemplo do que ocorreu na época da colonização do solo brasileiro 
pelos portugueses, a ocupação da região deu-se em caráter exploratório e 
predatório sem a menor preocupação com o seu desenvolvimento econômico 
e social, ou mesmo com o meio ambiente. Tal como uma sesmaria, o Pontal do 
Paranapanema foi fracionado e aposseado, desrespeitando-se a lei, a comu- 



nidade e sobretudo, a ecologia regional, último reduto das matas tropicais do 
planalto paulista. (Leite, 1981) 

O uso predatório da terra não é peculiaridade desta região. Assim, 
os exploradores, quando viram esgotados os solos anteriormente ocupados, 
decidiram desbravar a região oeste do Estado à procura de novas áreas para 
serem exploradas. 
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nrrln rnm ,, ,,,..., ,,.,. Leite (1981), que teve como base de análise apenas 
os Municípios de Marabá Paulista, Teodoro Sampaio e Preside cio, 
as notas de caráter científico mais antigas que se conhece sob do 
Paranapanema são as do pioneiro Teodoro Sampaio. Tais notas versam sobre 
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índios, reconneciuos como os pnrruiivus riaoirantes do Vale 
do Pa expulsos de suas terras e praticamente exterminados 
pelos que, na ânsia de riquezas, fizeram uso predatório da 
terra, SCLII b~ ~ I C V L U ~ U L  com as conseqüências que adviriam. 
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A efetiva povoação da região deu-se com a implantaç: ada 
de Ferro Sorocabana. Mais uma vez, seguindo os modelos anteri lan- 
tou-se eeira, a qual deu suporte à formação da rede urbana 
e a ps nia nacional. Mesm rise 
de 19 1940, quando paula foi 
sendo substituída pela cultura do algodão e pela pecuária. 
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Esta substituição ocasionou muitas transformações na ; de 
trabalho e de produção. Segundo Leite (1981), a cultura do aiovuav era 
desenvolvida em pequenos estabe :ntre 20 e 50 
hectares, sendo a maioria deles dirij proprietários, 
por meio de grandes arrendatários t ,,,,,, ,c,,. . ,, ,.,..,,.,.,. .,i de pequenos 
posseiros, explorando sua mão de ( ião, 
colonizando-a e a explorando da f 
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É importante dizer, que as ocupações ocorreram de toma irregular e 
ilegal. Do ponto de vista exclusivamente jurídico, os exploradores não eram 
legítimos proprietários das terras, vez que não possuíam título de domínio ou os 



tinham viciados, isto é, em desacordo com as leis vigentes ou até falsificados. 
O estudo da origem dos títulos que informam os imóveis da região, demostra 
claramente a invalidade dos mesmos. 
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Os pretensos proprietários ou ocupantes, declaravam suas posses 
nos chamados registros paroquiais, também conhecidos como registms dos 
vigários. Estes registros eram vagos e imprecisos, as posses declaradas não 
tinham delimitação física (cercas), referiam-se a acidentes geográficos 
desi s ou localizados en egiões. 

ilisando-se a Lei de ' 601 de 1 lamentada pelo 
Der.,." ... 1.854, o que é CO.L,.,,L~UJ pela douLiriia jurisprudência 
dominantes, vê-se que o registmpamquial ou registro do vigário jamais conferiu 
domínio, tinha fins meramente estatísticos e servia para comprovar a posse, 
desde que presentes outros requisitos, tais como culiura efetiva e moradia. 
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para que essas posses fosser ias de maneira 
tão : conhecimento dos acidentes :os, como rios, 
nasr V..,, ,.,., , , ,,,.isão temtoriai, bem como a follLLa  LU,,.^ eram feitos os 
registros paroquiais, pois o declarante pagava ao vigário por letra da descrição 
da área a ser registrada, tomando-a muito vaga, e este último era obrigado a 
aceitar a declaração da forma que o pretenso possuidor desejasse, isto é, o 
vigário não tinha poder de recusar tal declaração, contestá-la ou retificá-la. 

Visando o conhecimento preciso acerca dos Sertóes do Parana- 
panema e por questões estratégicas, econômicas e jurídicas, a Comissão 
Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, nos últimos 25 anos do século 
XIX, organizou expedições que tiveram dupla importância: geográfica e 
cartográfica. As primeiras exploraram o Rio Paranapanema; no início do século 
XX (1905-1906), foram explorados os Rios Tietê, Paraná. Aguapeí (também 
conhecido como Rio Feio) e Peixe. 

Para obter o reconhecimento do domínio, as posses declaradas 
perante os vi8 livros da paróquia, desde que exploradas e habitadas, 
deveriam ser e ter demarcadas suas divisas, comprovando-se as 
rendas e pagando os emolumentos devidos. Na maioria dos casos isso não 
ocorreu, tanto cumentos leram esses registros, há 
menções exp wte de te natas sem criações ou 
culturas", der :nte que essas posses só existiam na fértil 
imaginação de quem as declarou. 

De posse dos registros paroquiais, seus portadores deram início a 
uma grande especulação imobiliária, que consistia em vendas, doações e 
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permutas de Grilos, que foram posteriormente registradas nos cartórios 
competentes até chegar aos atuais ocupantes. 
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Por várias vezes, pretensos proprietários ou ocupantes de parte 
das áreas que compõem o Pontal do Paranapanema tentaram legitimar suas 
posses, quer junto ao Governo do Estado, 3 a Juízes de Direito, sem 
no entanto conseguirem êxito, sendo seus itos reiteradamente consi- 
derados imprestáveis. 

Quando o interessado requeria a legitimação da posse em juízo, a 
autoridade mandava apurar a veracidade das informações constantes no 
requerimento, tais como: divisas, benfeitorias, roças, criações existentes, ouvia 
tesl etc. Sendo constatada a veracidade das informações declaradas, 
der : a área da gleba e se expedia o título de legitimação. Se não eram 
titu lomínio e nem tinham de fato a posse, caracterizada pela cultura 
efetiva e morada habitual, a terra não Ihes pertencia. 

A colonização se deu num primeiro momento expulsando e matando 
os índios e posteriormente os pequenos posseiros. Para matar os primitivos 
ocupantes fo iizadas expedições chamadas Dadas; para os pequenos 
posseiros foi atados jagunços, conhecidos por quebra-milhos. 

Observa-se então que a ocupação do Pontal deu-se de forma total- 
mente irregular, sob o ponto de vista jundico, econômico e social ':foi irregular 
pelas formas irracionais empregadas, que acabaram por ferir o meio 
ambiente, irregiilar também porque poucos se apoderaram de muito, 
enquanto muitos permaneceram sem nada". (Leite, 1981) 

No intuito de coibir a exploração predatória, visando a conservação 
da flora e da fauna e para o estabelecimento de florestas protetoras, foram 
criadas pelo Dr. Fernando Costa, engenheiro agrônomo então Governador 
do Estado de São Paulo, três reservas florestais4': Reserva Florestal do Morro 
do Diabo, Reserva da Lagoa São Paulo que teve parte de sua área inundada 
pelas águas do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera e a 
Grande Reserva do Pontal. 
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1912 nos Pcdnietms 14'de Teodom Sampaio. I5'de Miinte do Paranapanema e 16' de Prcsidese Vence*lau. 



de fato, atualmente só existe a Reserva do MOITO do Diabo, que foi transfomlada 
em Parque Estadual pelo Decreto no 25.342186, sendo assim um dos Últimos 
vestígios da Mata Atlântica no ir Estado de São Pauli 
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Administrativamente, foi dividido em pei :om o 
objetivo de se propor ações discriminatórias, tal como mostra a figura 01, 
anteriormente referenciada para ilustrar os limites físicos da região. 

As ações discriminatórias até então julgadas, reconheceram como 
particulares : terras contidas no 13" Perímetro de Mirante do Para- 
napanema e r ímetro de Santo Anastácio. Diversos outros perímetros 
já foram julgados devolutos, a exemplo do conhecido 11" Perímetro de Mirante 
do o 18" 
de ue le- 
v a ~  dizer 
que aquelas Ações Discriminatórias foram julgadas há décadas atrás. Portanto. 
desde há muito sabe-se da existência destas terras. 

Foi uma ocupação, que apesar de ilegal, realizada com violência e 
de forma predatória ao meio ambiente, contou com a total inércia do Estado, 
que não reconheceu como válidos os títulos exibidos ou as posses declaradas, 
mas também não coibiu essa prática abusiva, nem cuidou das terras que lhe 

Per ião dando ~ ç ã o  mais condizente com o dever 
d o '  : proporei' cial. Observa-se ainda que a maior 

Par endeiros I terras eram políticos da região ou 
pessoas ligadas ao governo ou políticos estaduais. 
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Na atualidade, ao invés de jagunços, os latifundiários da posse 
contratam seguranças; os pequenos posseiros, bóia-frias, pequenos arren- 
dat: pregados imentos sociais 
e li so da terr 
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ção conflituosa da Região do Ponta1 do P: iotivo 
da intervenção - enfim! -do Estado nessa c ensão 
do Plano de Ação para o Pontal. 
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i atual gestão, o Governo do Estado encontrou uma 
posse e uso da terra, sendo que a situação mais con- 



tundente estava localizada na 10" Região Administrativa do Estado, e mais 
especificamente no Pontal do Paranapanema. 
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Esta região, situada no extremo oeste do I 3, na 
fronteira com os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, com uma extensão 
total de 1,2 milhão de b presenta i :sen- 
volvimento do Estado c ulo, com I ica e 
inexpressivo cresciment a1 e come onô- 
mica dá-se no setor agropecuáno, com predominância da pecuária extensiva 
de corte, ocupando até 78% da área da região, seguida de culturas anuais, 
principalmente algodão e milho, com baixa produtividade. 
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A semelhança do Vale do Ribeira, região de Sorocaba e Vale do 
Paraíba, o Pontal do Paranapanema apresenta grande parte de seu temtório 
composta por terras devolutas ou ainda não discriminadas, mas provavelmente 
também devolutas. Porém, diferentemente daquelas regiões, no Pontal pre- 
dominam grandes latifúndios na posse de relativamente poucas pessoas, cujas 
atividades geram pouco emprego. 

O Pontal caracteriza-se pelo contraste bmtai entre os latifúndios. 
quase sempre improdutivos ou de baixíssima produtividade, e os inúmeros 
trabalhadores rurais em desamparo, os quais têm tradição na agricultura e 
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A raita a e  ainamismo economico aa  região, que oterece poucas 
alternativas de emprego e renda, ficou acentuada devido a outros fatores 
estmturais que contribuíram para que grande parte da população local, parti- 
cularmente os trabalhadores mrais e trabalhadores não especializados, so- 
fressem um processo de depauperação. 

Os pequenos agricultores arrendatários e assalariados mrais passam 
a perder suas ocupações, diante da crescente crise no setor agdcola. O desem- 
Preg cooleiro ocorre devido a crescente mecanização nas 
oper 4 cultura do algodão, uma das principais atividades 

O no setoi 
ações de 8 

~ ~~ 

r sucro-ali 
colheita. , 

desenvolvidas pela agricultura familiar na região, perde em competitividade 
no mercado internacional, cujos preços a tomam inviável economicamente. 

Outra importante atividade geradora de renda aos trabalhadores 
de baixa qualificação, a colheita de sementes de pastagem, também tem decres- 
cido em decorrência da redução nos investimentos em renovação de pasta- 
gens, devido à queda dos preços agrícolas. Por outro lado, com o término da 



constmção de grandes hidreléhicas nos nos Paranapanema e Paraná, enormes 
contingentes de trabalhadores com baixa qualificação permaneceram na região, 
me :go. altemativ 
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.. reflete a diminuição no 
movimento e sorre sua propna cnse, aesempregando ou mesmo Gchando 
est usive bancos. Neste contexto, o conflito pela posse da 
ter b alternativa de sobrevivência da população mais afetada, 
fecrianui~ u quauru que se observava no início de 1995. 
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Constituindo enormes acamp à beira de rodovias, os 
trabalhadores rurais sem-terra promovem ocupaqoes em fazendas improdu- 
tivas ou de 'c aioria julg ]lutas, causando 
grande impa J nacional ente divulgados 
na imprensa 

:adas devt 
I ,  amplam 

Do : vista jurídico-administrativo, a 10Vegião Adminis- 
trativa está d n 33 Perímetros, que tem sido objeto de ações discrimi- 
natórias. Alem ae  grandes extensões de áreas julgadas devolutas, diversos 
perímetros aguardavam o início de ações discnminatórias. 

Com base no diagnóstico da situação econômica, social e jurídica 
do Pontal, o Governo do Estado propôs, já em setembro de 1995 um plano 
de ação para a região, que foi concebido como um plano integrado de governo 
o-etivando o desenvolvimento regional. 

Plano de al para o Ponta1 do Paranapanema Ação Gol 
-;.,,.r aotro 

* Reintrodução de for 
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Reinserção do Pontal do Paranapanema enquanto região de im- 
portância econômic da regularização fundiária e elimi- 
nação das incerte: niais, com a dinamização de seu 
mercado local e regional; 

* Recuperação ambienta1 de áreas hoje degradadas pela explora- 
ção extensiva, através da recomposição florestal de áreas de 
preservação permanente e de Reserva Legal Obrigatória (prote- 
gidas por lei) nos assentamentos; 



* Distensão social, gerando um clima propício para um novo ciclo 
de desenvolvimento na região e promovendo a convivência 
harmoniosa das terras regularizz tdas. 

O Plano prevê 3 fases: 

Na Primeira Fase - Arre' le h e a s  Devolutas e Assenta- 
mento - foram desenvolvidas as se ;ões: 

* Identificação e c a d a s t r * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u  ue todas as famílias acampadas, 
para seleção; 

* Identificação de todas as propriedades julgadas devolutas com 
área superior a 500 ha, e realização de vistorias expeditas para 
levantamento das benfeitorias; 

* Rea 
SOS ~. ~ , 

lizaçáo de 
repassado 
7nm ~ ~~ r, 

3 de tutelr 
1: 

* Reivindicaçã~ i antecipada de 30% ropriedades, 
por acordo ou riicuiuil iiminar judicial, para prurnoqao de assenta- 
mentos provisórios, até a arrecadação total das áreas; 

* Integração de outros órgãos governamentais para viabilizar o 
assentamento provisório das familias nas áreas tuteladas; 

acordos com os detentores dos imóveis, com recur- 
s pelo Incn para indenização das benfeitorias, sen- 

ao lu-/o em iItulos da Dívida Agrána e 30% em moeda corrente; 
* Realização dos assentamentos de 
1. Aplicação da política de assent : integração 

com outras Secretarias de Estado para a impiantaçào e consoli- 
dação dos projetos4'. 

:unda Fase . - LS ainda N, .. . Na Seg : do Plano - Acordos nas Área ão Discrimi- 
nadas - foi editaao o vecreto 42.041/9742, pelo qual o possuiaor ae uma grande 
fazenda nessa situação jurídica pode fazer acordo com o Estado na própria 
Ação Discriminatória e, cedendo uma parte da área para assentamento, ter o 
restante regularizado em seu nome, evitando-se para ambas as partes os prazos 
e os custos - sociais e econômicos - decorrentes das açóes judiciais. 

A Terceira Fase do Plano - Edição de Lei de Terras - propõe ampla 
discussão com os agentes sociais e políticos sobre os aspectos da regularização 
não discutidos anteriormente. O Plano propôs a arrecadação de áreas superiores 
" Ver Sene Cadernos do Iterp. nos 01.02.07 e 08. 
' ~ N o ~ l c u l o d a p x a ~ m g e m  d a ~ a a s e r r r d i d a ~ " , a s s e n t a m e n t o e n m m d ~ v i s :  aaituagâojutidicadaárea 

ea siwacão ticnicada faze"&, avaliadapelonivel de inveslimento em knfeito~asmpmddivas e nãorepndulivas. 
Qumto menor a dúvida dominial e maior o nivcl de investimentos. menor será a porcentagem a ser cedida. que 
d e r 5  variarde 35% a 70%. 



a 500 ha. Podem ser legitimados, segundo a legislação estadual vigente, áreas 
inferiores a 100 ha, existindo, portanto, a necessidade de estudos técnicos, 
econômicos e jundicos para definir a situação dos imóveis com áreas entre 100 
ha e 500 ha. A Lei de Terras também objetivará resolver outras situações 
pendentes não resolvidas nas fases anteriores. 
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A atuaçáo do Estado tem sido pioneira e eficaz, e se não acabou, 
diminuiu em muito os conflitos, evitando ondas de violência que poderiam ter 
surgido. casi volvidas pelo Estado têm 
o sentido de I ocratizando a terra pública 
e proporcior o da agricultura familiar, 
com os assentamentos que são implantados no Pontal. 

Os resultados alcançados, tanto em termos econômicos, como no 
âmbito da pacificação social sáo animadores. Estimulam, portanto, o redobrar 
dos esforços para pros r na linha de ação hoje adotada, até a solução 
completa do secular í indiário no Pontal, entrando definitivamente 
numa nova etapa de desenvolvimento para a região. 

medidas 
crantesp c .- ---.-- -. 

judiciais, 
)u no Deci - ." -"-c 

aliadas ai 
reto 42.04 
.V+: --.. :.. 

As s realizados com base no 
Convênio In, proporcionado um equilí- 
brio social à tciilau, YUC cnriiiiiuiu, ccliaiiicii&e diminuiu de forma con- 
sid 

2s acordo 
1/97, têm 

erável a w 

3. . 
A ,  

,iolência r 

Açóes Re 
n r G n  *&.ri 

10 campo. 

ivindicati 
nA;rot; iA~ 
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regularização fundiária, quando visa a arrecadar terras devolutas irregularmente 
ocupadas, dando-lhes nova destinação econômica e social: para assentamento 
de trabalhadores rurais sem terras, ou com terras insuficientes para sua 
subsistência; isolidação das unidades de conservação afetas à política 
ambienta1 do u para qualquer outro uso de interesse coletivo a critério 
da administração pública, em estrita obediência à legislação vigente, qual seja, 
as Leis no 4.957185, no 9.757185 e outra 

para a coi 
8 Estado; o 

.. .. 

No caso específico do Ponta1 do lema, as área5 arrecadadas 
via ação reivindicatória, têm por objetivo o aa,c,.~,.,cnto de trabaihadores rurais 
sem terras, sendo estes devidamente cadastrados, selecionados e classificados 
por uma Comissão de Seleção constituída sob a égide a Lei 4.957185"'. 

" O An. 7" da Lei 4.957185 prevê n constituifao de uma Comissão de S~ele$ão Municipal com paiticipa$ão de 
reprereniantes do Itesp (Preaidento). Procuradoria Geral do Estado. C3mara Municipal, Prefeitura Miinicipal, Casa 
da Ae i i cu l~ rõe  Sindicatodos Trahalhadorer Rurais Ikicais. além dc 2 reprerentantes da sociedade civil escolhidni 
pelos anteriores. geralmente ligir<lns aos bmtpo? de trahiilhadores sem terra. 

*P 





so de discriininaçCo por meio de acordos", permite o recebimento de parte 
de área pelo Estado, que em conseqüência renuncia ao direito de discriminar as 
terras ou discutir a posse da área remanescente do ocupante, fixando vários 
critérios e bases para a concretização dos mesmos. 

Para que o acordo possa ser concretizado, tecnicamente é preciso 
elaborar uma planta planimétrica cadiistral da área, acompanhada de memorial 
descritivo. Os elementos que constem da planta sUo as linlias de divisa da 
área a ser acordada, com as respectivas distâncias e azimutes dos alinhamentos 
e a Area. 

Juridicamente deve-sc imóvel, a fim de 
verificar informações pertinentes, tal como existência ou náo de hipoteca, 
entre outros. 

A tabela a seguir, mostra as áreas arrecadadas no período de 1995 a 
julho de 2000, resulta ano de Ação Gover para o Pontal do 
Paranapanemil. 

ntes do P1 
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namental 

ASSENTAMENTOS IMPLANTADOS 
NO PERÍODO 1995 A JULHO DE 2000 

. . ,' .. , ~ 

Pmjeto ~unieípio N" ~ i m .  rires fia) Órgão ', 

Maturi Caiiri 177 4519.35 ITESPIINCKA 

Santa Rita Caiuá 21 523.54 ITESPIINCKA 

SantaRitado P--*-' Euclides8" r.*-h" 805.37 'T"QD"VCRA - 
Porto Letícia TCRA - 
Rancho Alto CKA - 
Ra - Euclides da Cunha I01 2.447.09 ITESPnNCRA ncho Grandi 

?to Antonio 
.na".., 

Euclides i 

Euclides i 

Mirante d 

Mirante d 

2" L",">" -- 
ia Cunha -- 
iacunha -- 

roldina 

ita Cmz * 

Santa Clara) 

Sai - Marabá Paulista 70 1.822.47 ITESPIINCKA 

Sãc. Ybl..Y Mirante do Puanap. 182 5.190.50 ITESP 
-- ~- - 

Che Guevara (: lu Paranap. - 
Santa Carmem lo Paranap. TCRA - 
EstrelaD3Alva M;ran*- rio Paranap. 31 784.50 ITESP ..... 

Mirante d 

Mirante d 

ITESP 

ITESPIII' 

lo Paranap. 7 L 1.964.89 ITESPmJCRA 

lo Paranau. 27 294.03 ITESPIINCRA 



i'rnieto Município No Fam. Area (ha) 6rgáo 

Cana 
- 

Mirante do Parnnap. 5 ITESPIINC 

ITESPIINC 

'KA - 
King - Mirante do Paranap. 4 

Sant; - Mirante do Paranap. 1 

Noss - Mirante do 

Arca - 
wast 

Mirante do 5 2.t ITESPIINCRA 
L 143.24 ITESPIINCRA iington Luís 

I Rosa I 

%va 

Mirante do 

Mirante do 
A- 

Paranap. 1 

Paranap. 2 
"--A--- 4 

- 
Sant; - 
Lua l 

Sto Antonio1 

Novo Horizonte 

Vale dos Sonhos 

Flor - 
Sant; - 
Santz - 
Sana - 
Santa. 

Alvo - 

592.00 ITESPANCRA 

375.00 ITESPANCRA 

7 532.00 ITESPIINCRA 

7 1.540.59 ITESPnNCRA 

7 517.94 ITESPIINCRA 

'RA - 
'RA - 

ITESPIINCRA 

ITESPIINCRA 

ITESPnNCRA 

>o>,+.> ITESPIINCRA 

Mirante do 

Mirante do 

Mir-in,.. A" 

Paranap. I 

Paranap. 5 

D.i-"-i" 7 

Roxa 

i Cristina 

Mirante do 
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~ ~~ 
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~ ~ - p  - 

ITESPANC 
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i Lúcia 

Antonio 
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. .. 
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- - 

Marc - 
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.o I1 

I Isabel 1 

!42.96 ITESPIINCRA 

192.00 ITESPnNCRA Mirante do Paraiiao. 7 - 
Pontal (S. Rosa 2) Mirante do Paranap. 29 

S. Antonioda Lagoa Piquerobi 29 I 

S.Jos.6 da Lagoa Piquembi - 
- 

ITESPIINC 

ITESPIINC 

Sant: R A - 
Água - R A - 
Água Limpa 2 Pres. Bernarde~ 26 789.00 ITESPIINCRA 

2 

irdes 3 

ITESPIINC 

ITESPIINC 

Piquerobi 

Pres. Berna 

Santa Eudóxia Pres. Bernardes 6 167,00 ITESPIINCRA 

Palu Pres. Bernardes 44  1.243.85 ITESPIINCRA 

Rodeio Pres. Bernardes 65 1.861,39 ITESPnNCRA 

Sto. Antonio 2 Pres. Bernardes 24 672.85 ITESPIINCRA 

NmmFemandes(SJorge) Pres. Bernardes 55 I. 116.61 ITESPnNCRA - 
Quatro Im3s Pres. Bernardes 15 385.98 ITESPIINCRA 

Santa Maria Pres. Venceslau 17 263,90 ITESPIINCRA 



r ,c>. 7 ,  

Pres. Vi 

Pres. Vi 

-- 
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- 
'INCRA - 
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Res. Vi enceslau 
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INCRA Ribeirã 

I,".,",,. v,, 

Bonanza 

Bom Pastor 

Córrego Azt 

Rosana 
- 

2.786.90 ITESPIINCRA 

23 1.144.00 
- 

'INCRA - 
INCRA - Sandov 130 2.628,39 

T P ~ O I O  Sampaio 9 776 71 TTFSPIINCRA 

ITESPl 

Teodor, 

Teodon 
- .  

. . -. . . . 

'INCRA <ale Verde 

jaidéia 

o Sampaio -- 
o Sampaio -- 
o Sampaio -- 
o Sampaio 

o Sampaio -- 
ieoaoro Sampaio 4u ( 1 3 1 . 4 ~  

ITESPI 

Santa Vitbria 515.51 I I%SWINCKA 

ITESPIINCRA 
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> Estreito 
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Teodori 
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- .  

S. Antonio C 

janta Rita d; 

audenordeSo 
. 

I Serra 

uza(P.Alodia) 

ITESPI 

ITESPI 

'INCRA 

1NCRA Teodoro Sampaio 60 1.545.20 

Teodom Samoaio 22 550.77 IIObl'IINCKA 

o Sampaio 

o Sampaio -- 
" 

1.345.83 

462.03 

630.00 i i o ~ n i i u ~ n x  

2.730.35 ITESPIINCRA 

iha da Alcíd 

lta 

ia Teodon 

Teodon 
- .  

ITESPI 1 

Arna Branca 

janta Zélia 

i.Taennhada1 

Teodon 

Teodon 
- --- 

1.345,82 ITESPIINCRA 
...-A,,,. -~Sampaio 28 712.57 ITESPIINCRA Santa Cruz d a Alcídia ,C""",~ 

Tupi Pa Santa Rita iulista 31 749.56 ITESPIINCRA 
- ,  

Total 3.109 n.369,90 
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ANEXO 



MANUAL DE PREENCHIMENTO 

Instruções C 

BIC 

01 - Antes de proceder a coleta de dados e o preenchin~riiiu uu iormuláno "Boletim de Infonnaçáo 
Cadastrar (BIC). é imnrescindível a leiturae o conhecimento das insuu LS neste ções contidr 

"""..*-..<A" , 
manual. 

02 - Seu Preenchimento 6 Obrigatório para cada unidade imobiliária, L,..,,,,.,, du não, 
devendo ser feito em letra de fonna, com caneta esferográfica azul ou preta e com a maior 
clareza possível. 

03 - Para efeito de registro dos dados coletados em campo, 6 importante observar e utilizar as 
normas e convenções técnicas vigentes. 

04 - Evite rasura, se ocorrer, o vistoriador deve obrigatoriar ilidá-Ia através de 
observaçáo no espaqo próprio constante do fonnuliino. 

05 - Todos os campos do fonnulzúio são importantes e s6 náo I-.-... .-. ..ifonnados por total 
impossibilidade de coleta de dados. 

06 - Caracteres mal preenchidos. levanu m " O ,  
"L" com "I", "P" com "F' etc. Pm 

para esquei 

"V com "V 
s com clare: 
.-I - -- 

nente conv; 

In.iom ir 

"Q,  "D" c0 

---L c-:.- A" 07 - Nos campos num6ricos referentes a ~uuigus uu vau ica .  u piccii~iiiiiirriiru sçid iciiu uri direita 
da, completando-se con iadrículas ni 

Ao anotar ii 
c,-:*..- -.- 08 - nformações sobre númer entos; Carte 
,.,.,, ,.,.. confira cuidadosament~ ., .,.,.. dpiados de fv...., .,..,,. 

i zeros as qt 

os de docum 
" 0- ,A?"." -. 

io ocupadas. 

ira de ldenti~ *...,." 
09 - Nos campo 

não ultrapa 
s alfanum6r 
sse o espaçc 

uver casos d .. -.,. 
icos escreva da esquerda para direita. uma letra em cada quaddcula. 
i reservado e deixe entre cada palavra uma quadncula em branco. 

I0 - Quando ho e abemrrade mais de um BIC, como nocaso decomposseiros, anote 
"Anexo W no DIL principal e nos seguintes: "Anexo 01". "Anexo 02" e quantos forem 
necessários. 

com ")C'. sm 11 - Quando a informação tiver que ser dada assinalando-se um, omente 
uma deverá ser assinalada. 

12 - Deve-se evitar a criação de qualquer expectativa quanto à futura titulação da áredocupante 
cadastrados, devendo, se perguntado, infonnarque esta decisão cabe à Comissão Municipal 
de Titulação. 



wACXO Wk-mDETERR w-bFSXa PAVLO 

No  caso de ser, por qualquer meio. pressionado para alterar informacões, ou ainda, se houver . . .  
qualquer rc\i,ii.nc~n quanto 3 \,i.tori:i <I;i i r ra  e r)a tomecimento de docuinento\ c informaqò:\. 
131, Nt ix  dcscm ser imcJiatumenrc corruni~ador ao Re \pond  el p'lo Cinip<i'l2,.nico de C:iinpo. 

CABECALHO 
Fundaçóo Instituto de  Terras 
do  Estado de  S& Paulo 
"José Gome 

,oE?MEi_oRMnç4ocn~sPAL LLLLLL...LL 
I Numero de Aiquivamento 

i i -- .- .- - 

Escreva no cabeçalho do BIC o nome do Município com o qual o ITESP tenha 
assinado o Convênio. 

Deixe em branco o campo "Número de Arquivamento". Será preenchido pelo 
Pmcessamento de Dados. 

QUADRO 01 - IDENTIFICAÇÃO E CONTR' 

f o i  .~ -IDENTIF~CACAO ~ - E CONTROLE - .- - -. --- 
01 Cedi00 Dpfinitiuo do Imdvel ! Ó ~ d ~ ~ c E i i n  ~ ~ t s a m c n t ~  i ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ t ~  

s< Oiliha Lote 
O3 Zona W$mcmbramenm O 

CAMPO 01 - Códiso Definitivo do Imóvel 
Setor: Cada quadncula de referência, com cada lado de 500m na projeção UTM, da planta de 

referência cadastra], deve-se constituir em um setor. Seu código, formado por seis díeitos, é 
dado a oartir das coordenadas UTM do canto inferior esãuerdo das ãuadrículaá cuias 
coordenadas. em Eou N. tenham em xustrês últimos dí~itos vaiores i,.uais a zero ou quinhentos. 
Os h& nrimeiros dígitos referem-se as coordenadas do eixo vertical. e os uês últimos às do eixo - 
horizontal. Para ohtè-los é necessário dispensar os dois últimos alg;uismos dos códigos de cada 
eixo e assumir os três alga~isinos seguintes como integrantes do códieo do setor. - 

Quadra: Para obtenção docódieodaquadra, utilizamos um eahantodexnhadoem pane1 vegetal no . .  L 

tamanho d,i qu~Jrí:iilt ile refcrCnci.i. que dr.vcr:i e\i:ir Ji\.iilido cni lil) qiiadncula, ipuai, e 
niinicrddar ( l ( l  iamas h<>n!ont.iir e d c ~  i.iixs< venic:ii\l ,\\ uii:idrlr sin cnliliLad:~. ;i o,inir da 
leitura desse gabanto quando sobreposto à quadrícula do seu setor, seu número será aquele do 
pequeno quadro que se ajustar h sua esquina situada mais ao Norte. Ouando a quadra estiver 
s i ~ a d a  em dois o" mais setores, prevalecerá aquele onde se localizar aesquina mais ao Norte. 

I.otc: I)r p<i\\e do :3&o coni iodx\ ;I, L1ntdade< dcienh;idas. o t;.i.n~cn pro..edr i d;uiniil3~.io 
nir ' in~a d.i. ic\tada< Pnnindi) do ponto Jc nnpeln. onot.iJo no desenli,i da i]ii;idr3 ie>qiiin:i 
rii.il, .,o Nonc,. sepii~iidir no \eniido noririt~. atc o Iiiniie cipusto ao Ii,te .-Z partir d e m  nieiliJii 
conia-\e a ie.t.ida .eguinie. ohieiiJo-\* o niimero do próxiiixi lulc e. as<i!ii \iice.\ivxmcnic. 
até o fechamento da auadra. 
Na acumulação métrica seno considerados apenasos númerosinteims paraoregistmcadashal de 
cada lote, para isso será necessário adotar-si os critkrios de aproxima$áo das medidas lineares. 

CAMPO 02 - Código Inicial do Imóvel 
Preenchaos espaços com o número do código constante no recibo do IPTU (Imposto Predial 
e Temtorial Urbano). 



CAMPO 03 - Zona 
Preencha conforme critério da Prefeitura 

CAMPO 04 - Loteamento I Desmembramento 
Para o preenchimento deste campo, ventique se constam no recibo do IPTU oi  dados da UI 
(Unidade Imobiliária): nos de lote, qad ra  enome do loteamento ou desmembramento. Se nio 
constar, consulte a Prefeitura. 

QUADRO 02 - LOCALIZAÇÃO DO I M ~ V E L  

02 - LOCALMÇAO DO IMOVEL 
- 

..----,.---L.--.--..-.-.------ 
Lusradour3 I-1-i- Nome - 1 - 1 - L L L L I L U I - L L I - L L L L I i L I J - I A  jl-L1ll-l 
i - l - l ~ i ~ i ~ l ~ L L L l ~ l ~ L i ~ L l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ L i  W L L I - L I  1 I  Compl 1-1-i-LI 
Bairo UI-ULLI-IJ-LLLLL~~ Mun@ripio LLLLULLI-LUULLI 

UF 

CAMPO 01 - Logradouro 
Informe o tipo (Rua, Avenida, Praça, Alameda. etc ... ) e o  nome do logradouroemque se situa 
o lote cadastrado. O Nome é aquele aprovado por Lei Municipal. Caso não existaaprovação. 
será o nome pelo qual o logradouro é mais conhecido. 
No campo número. transcreve-se o número do imóvel segundo o endereço postal: e. havendo 
subdivisóes, tais como, Bloco, Complemento. informar. 
O Bairro será aquele que constar no projeto aprovado pela Prefeitura; se o loteamento for 
irregular. anotar o nome pelo qual é conhecido. 
Complemeniar seiiiprecom asdemaic inforniqõec ínlicitadxc. tniscomo.oMunicip!n, E~r'u/o 
I 1  't'.. Coixo Poir<,lu r >  C,;d,ri><Ir Et:>ide rqo,>zri,r,> Pmriil i CI'P,. . 
Para abreviaturas dos logradouros, veja lista padronização no anexo ao final deste Manual. 

101 Nome 

. . - -- -~ ~- 

Looradouro L I - L I  Nome LLLLI-LLLLLLLIILLLLLLLLLLLI-LU-I 
L I - I I L L I - L U I - I - L L L L i - L I L I  K- I - I - I L I  Bi L L I  c m p l .  L i L L I - I  
Bairro LII-I_I-/-LLLLI-LLI_LLI Municimo L I - U - L L L I J - I I I - L L L I _ L i  

CAMPO 01 - Nome 
Será considerado ocupantelproprietário aquele que detém a possddominio do im6vel. 
Se o nome do ocupantdproprietáno for muito extenso e náo couber no espaço que lhe é 
destinado, abrevie, cuidando-se que o primeiro e o último nome estejam completos. Acentue 
se necessário. 
O nome nio deve ser precedido de qualquer título (Dr., Professor. etc.). 



No caso de pessoa jurídica poderão ser usadas abreviaturas jA consagradas pelo uso, mesmo 
em se iratando do primeiro e último nome (Ind., Com.. Cia., S/A, Ltda.). 

CAMPO O2 - Endereço de  Residência 
Lnfome o e n d e q  residencial completodo ccupante/pmprieI&'io, seguind~x as mesmas insmiçóes 
de preenchimento do QUADRO 2 seja ele do imúvel que esti sendo levantado w não. 

CAMPO 03 - Nacionalidade 
Assinale a 
escreva n( 
O estranl 

.. 

I <\i~;!dríciil.~ ;irnr\pondenre Q naçionilid~de do ocupiinte. Se for ESTRAVGEIR.4. 
, cniiipo ah~ ik i i  o NOME L I 0  IJ\IS VI: ORIGEhl. 
geiro naturalizado, deve ser considerado BRASILEIRO 

C A M W  ü4 - Caractenstica do Ocomnte 
Assinale i 
pussoa j r i i  
C<* +-.* .*" 

i quadrícula correspondente com "x". Caso a quadrícula assinalada corresponda 
idicn. nreencha somente o Camvo 6, do Quadro 4. 

,, .,. ,.,,ólio, abrir um BIC para a viúva(o) e um para cada herdeiro. Neste caso, complete 
o Otindro 6. 

C . Condição de Ocupaqão 
:aquele que ocupa ou adquire terras sem possuir título legitimo de propriedade. Se 

-..."... ...- is de um posseiro ocupando a mesma gleba. trate como composse. 
Assinale com "x" a quadrícula correspondente, caso seja assinalada a segunda quadrícula, 
preencha um BIC para cada composseiro. 

CAMPO ü6 - No de Composseiros 
Informe o número de cornpossein o s  e o número do anexo. 

QUADRO 04 - DADOS PESSOAI! 

1s encontrad 

i 

1 1 - i , - I - L L ! L L I  I LLl L ! - I j  
02 Outras Fontes de 
-Renda Lu-I -LI( ~~~p ~Lt-1 - I-Li 
O Nonhurns i u Seerado J~d~cielmenle 
10 A~osentwJoria O ~iiromaao 

07 Registro de Nihcimento Li,,,o Folha 

1 No LI-I-IA ILLiLI I-1-1-1 
: nate NBU: c a ~ n o  I O outm, "l , 

I I ! s8m - Na! I LI-IiLI-I'ILI - I LLI 

CAMPO 01 - Profissão 
Preencha com a ~rofissão do ocunante. 

AMPO 02.  
De"....;"-- 

Antes de i 
Nos casos 
""*;".,P 

. Outras Fa 
e informar 

intes de Rei 
acerca de e: 

radrícula c01 
Icupante sej 
.nrrnlnnnAa. 

C nda 
, C3yY,aN nistência ou náo de outra fonte de renda percebida pelo 
Ocupante. 

CAMPO 03 - Estado Civil 
issinalar a qi 
; em que o 1 iu viúvo, 

aas...e,. quadrícula c v ~ , ~ . ~ , , ~ . . ~ . . , . ~ ,  
Nos casos em que o ocupante seja casado, toma-se obrigatório o preenchimento do Quadro 
05 (Identificagão docônjuge); 

rrespondentl 
a solteiro, s 
.,e. 

:, siga o segi 
eparado jud 

rinte mttric 
icialmente, 

D: 

divorciado i 



Nos casos em que o ocupante viva em regime de união estável, é necessário proceder como 
nos casos de composse, devendo ser preenchido um BIC para cada um: 
Nos casosem que oocupante seja casado e viva em união estável com outra pessoa, tambem 
é necessário proceder como nos casos de composse. isto é. preencher um BIC para cada um; 
Nos casos em que o ocupante seja solteiro. separado judicialmente, divorciado ou viúvo. e 
viver em regime de união estável com outrapessoa, preencha tatnbém iim BIC para cadaum. 

CAMPO 04 - R.G. (Registro Geral) 
Transcreva o número conforme consta na Cédula de Identidade. inclusive o Estado onde foi 
expedido o documento. 

CAMPO 05 - C.P.F. (Cadastro de Pessoas Físicas) 
Transcreva o número conforme consta do documento. não esquecendo os dígitos de controle. 

CAMPO 06 - CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica$) 
Transcreva o número conforme consta do documento. Constar o número do CNPJ da matriz 
da empresa. 

CAMPO 07- Rezistro de  Nascimento .. 
Transcreva nos subcampos próprios. o número do registro da Certidão, o Livro e folhas em 
que foi registrado. a data do na%cimento, o Canóno onde deu-se o Registro, bem como o 
Estado. ' 

- 

QUADRO OS - IDENTIFICAÇÃO DO C~?JNJUGE 
- 06 - IDENTIFI~AÇAOO I 

Preencha somente quando u ucupiuiiupiopnetario tor casado eiii qudiquci icguiií. 

CAMPO 01 - Nome 
Preencha com o nome da(o) esposa(o). 

CAMPO 02 - R.G. (Registro Geral) 
Preencha conforme insuuções para o campo 04 - Quadro 04. 

CAMPO 03 - C.P.F. (Cadastro de Pessoa Fisica ) 
Preencha conforme instniqões para o campo 05 - Quadro 04. 
Se o número do C.P.F. da esposa for o mesmo do Esposo, repita-o neste campo. 

CAMPO 04 - Nacionalidade 
Preencha conforme instniqões para o campo 03 - Quadro 03 

CAMPO 05 - Registro de Casamento 
Preencha com o numero do Regiqtro de Casamento. 



CAMPO 06 -Folha 
Preencha com o número da folha em que foi registrado o casamento. 

CAMPO 07 - Lb 
Preencha com nento. 

CAMPO OS - Da, ,, ,,,,. 
Preencha com o dia, mês e ano do matrimônio. 

CAMPO 09 - Cartório 
Preencha com o nome do Cartório em que foi ~ ~ s a m e n t o  

lo livro em q 

mento 

lue foi regisl rado o casm 

CAMPO 10 - Regime do Casamento 
Assinale a quadrícula correspondente 
- Importante: "No c a ~ o  do regime ser 

de acordo CI 

o de Separr 
Imo consta! 
rção de Ben 

ite da Certid 
S. M a r  com 

CAMPO 01 - H4 InventArio? 

0 sim 

O Naa 

Inventário é o processo judicial no qual a (o) viúvz 
falecimento do titular, reauerendo a vartilha dos b' 

!(o) elou her 
ens. 

No LILI-I *m L I  
Comarca 

deiro(s) comunicam ao Juiz o 

L - L L I L I - L L L L L L U L L L L L L I  
I--1-I-LI-LI-LLLI-I-IJ-1-LI-1-LI 1 

Assinale a quadrícula correspondente. 
No caso da quadrícula assinalada ser a "sim", preencha o Campo 2 

CAMPO 02 - Proeesso 
Havendo processo de inventário aberto, preenchaos subcampos com o número, ano e Comarca 
naqunl tramita. 

CAMPO 03 - Nome do Inventariante 
Inventariante é o(a) viúvo(a) ou herdeiro(a) que o Juiz nomeia como representante do Espólio. 
Esta informação está normalmente no processo de inventário. 

OUADRO 07 - PROCESSO JUDICIAL I ADMINISTRATIVO 

CAMPO 01 - O interessado roi aesapropriado ou ajuizou ação contra o Município para 
receber indenização? 
Formule esta pergunta ao ocupante/proprietário e assinale sim ou não; se a resposta for 
positiva preencha o campo 02. 

- 
07-PRbCEE.W~olClqUNi!NIS~Y-WL-o_~~- .  :. ~, --~- 

03 Pmccno 
Admini<lfrativo? 

o sim 

01 O interessado foi dearpropriado'ü2 Processo Jucllcial 
ou a,"izo" a$&, contra o Munlcipio 
para recehrrindsoizaGdo7 

O s,m ipreenmno campo 2, 

r.1-I-I-ILLLLI I I I AmI-LI-1-1 
comaria 

.LLLLLI LI-I-I-LULL 



CAMPO 2 - Processo Judicial 
Procure obter estas informações com o ocupante/propnetário doimóvel. Não sendo possível, 
comunique a área jurídica do Gmpo Técnico de Campo. anotando-se tal fato no Quadro 15. de 
Observações. 

CAMPO 03 - Processo Administrativo 
Existe algum processo referente ao imóvel tramitando em ó r ~ ã o  público? . . - .  
Formule esta pergunta ao ocupantelproprietário e assinale sim ou não; se a resposta for 
positiva, anote os dados do processo (número, assunto e interessado) no Quadro 15 de 
Observações. 

QUADRO 08 - DADOS RELATNOS A OCUPAÇÃO 

- .  
! U oima 0 ~ ~ ~ ~ g 1 . 7  U sim 

íi Tituiaçao U ~ndireta U-lanos O Na0 Eq.Einq"C íi  ai^^., I I LLI~~-* -- 

CAMPO 01 - Litígio 
Compreende todas as formas de disputa, pendências ou demand sse e ou domínio 
do imóvel. Assinale a quadrícula correspondente. 

CAMPO 02 - Ohjeto do Litígio 
Tipo de Litígio: de divisa, titulaçãooude ocupaçáo. 
Sempre que algum caso de conflito ou de litígio for detectado. assins cula 
correspondente e informe o fato no Quadro 15, de Observaçóes. 
Elabore um Croqui e aplique um BIC para cada um dos envolvidos na área em questáo. 
Nesse casos, 6 fundamental que se esclareça para as partes envolvidas no litígio, que o fato de 
estarem sendo cadastradas não significaque o Estado ou Município irá decidir quem tem razão. - 
Depois de aplicados os BIC's em áreas objeto de litígio. os mesmos deverão ter circulação 
restrita entre os Analistas do Gmpo Técnico de Campo, evitando-se o fornecimento de 
informações a terceiros sem autorização dos respons8veis. 

CAMPO 03 - O Litígio é Judicial? 
"Litígio judicial é todo aquele que está sendo decidido por meio de processo no Fómm da 
Comarca, relativamente à posse ou domínio do imóvel eni questão". 
Assinale a quadrícula correspondente. Em caso positivo, procure informações sobre o tipo do 
processo, tipo de ação, nome das partes e anote no Quadro 15. de Observaç&s. 

CAMPO 04 -Forma da  Ocupação 
DIRETA: assinale se o ocupantelproprietáno residir no imóvel. 

INDIRETA: Quando o imóvel é ocupado por preposto. 
Exemplo: locatário, caseiro, comodatário, etc. 

CAMPO 05 - Tempo de Ocupação 
Informe o tempo que o ocupantelproprietário mantém a posse do imóvel, inclusive de seus 
antecessores. familiares ou não, em anos e meses. 



QUADRO OY - INFOK\~, \Ç~)ES (;ERAIS SORHE O 1\16\ '~1 .  
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09, INFORMAÇ&S GERAIS SOBREO I M ~ V E L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CAMPO 01 - Ocupação do Terreno 
Assinale a quadrícula correspondente. 

Se houver mais de uma edificação no terreno. anote no Quadro 15, de Observações 

CAMPO 02 - Rem Imóvel I Patrimônio 
Assinale aquadncula correspondente. 

CAMPO 03 - Utilização 
Assinale a quadrícula correspondente. de acordo com a forma de utilização do imóvel 

CAMPO 04 - Limites 
Assinale apenas uma quadrícula. Se a limitaçáo for por paredes, considere como muro: 
havendo mais de um tipode limitaqáo, especifique-a no suhcampo "ourra ". 

QUADRO 10 - INFORMACÕES SORRE O T 

1 LI acdenlad. / i. 
CAMPO 01 - Topografia 

Assinale se plana ou acidentada. 

CAMPO 02 - Condições 
Assinale a quadrícula c 

QUADRO 11 - DIMENSÕES DO TERRENO 

~ ~ ~ ~ N s ~ E ~ ~ o ~ E R R E N o ~ ~ ~  
01 Medidas Reais Im) 
" I  I L ~ o h r . " 0 I L L I - i - ,  L . " Y L . - Y U , _ L L  ,-I-, .L"1-- U_IiI-LI 
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T-d. LI-I J-1-1 Are* i m  LI-1-I-1-LLI-LI 



CAMPO 01 - Medidas Reais (m) 
Evte camoo Fomente será vreenciudo após o encerramento do7 trabalhos de cálculos e revisões 

LADO ESQ 
FUNDOS: r 
Se houver di 
:cri .r rnerli,i 

Preencha coi 
.le Compron 

iedida do lad 
..., 

o adjacen 
,. >. 7 . J -  

edida do lad 
indos do ten 
quaisquer d 

,"P."~"AP", 

s constantes 
npra e Vend: 

I te ao logradouro. 
L ~ u v  uimi i v: rncuiut uo iauo direito para quem de frente olha para o terreno. 
I UERDO: m o esquerdo para quem de frente olha para o terreno. 
I nedida de fu reno. 

eflex6es em los lados que limitam o terreno. a soma dos segmentos 
L-... .. "a do lado cc ..-u,w..--... e. 
TESTADA: será a medidaou a somadas medidas c iuro(s). 
ÁREA: definida pelo cálculo analítico ou geomku 

CAMPO 02 - Medidas conforme documento (m) 
I n a s  medida do documen mtrato 

iisso de Cor a, etc.). 

lo(s) lado(s); 
ico. 

(to apresenia do (Escritur 

QUAUKV 12 - SERVIÇOS PUBLICOS E EQUII'AWN'I'VS UKBAR 

~osi-tms r EmmB 
v,., O come, 

, O coiee de iao O a,.. e saodatar 

CAMPO 01 - T.,, 
Assinale toda; as quadrículas comspondentes aos serviços prestados e equipamentos existentes 
no logradouro, independente de estar servindo ao imóvel ou - 

QUADRO 13 - INFORMAÇÕES SOBRE A(S) EDIFICAÇ. 

Aras total 

-1-1-Lu 
8-OUlroI 
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OS Piso / 01  Forro 0 8  lnstil. El&trica I O9 Esquadnas / 10 Pintura Geral 
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Este quac 
identifiqu 
Anote apc 
Se não ho 

11 lnrml. sanit~ria 
I -ldein. Simolcs 

Iro permite informações de uma a quatm edificações. Se houver apenas uma, 
e-a pela letra "A". havendo duas ou mais. adote as letras ~ubseauentes. 
:nas o número do item predominante por edificação, no caso de haver mais de um. 
uver o item no campo específico, anote o número do item "Outros" eesoecifiaue- 

o no Quadro 15, de Observações. 
É IMPORTANTP: NÃO ESQUECER DE GI; 
B1C AS LETRAS DESIGNADAS AS EDIFIi 

CAMPO 01 - Área construida (m3 
Este campo será preenchido em :tuados cálculos e revisões da(s) 
edificação(6esj existentes no tene 
Quando tratar-se de condomínios: -Y...-.v.Y., YY .~..Y~.l~iai~, a sistemática de chlculo será 

12 Co-rtum 
i - lilu,nin,o 

gabinete ap, 
no. 
",,-DF.-; .o; e 

W A R  NO! 
CAÇÕES. 

13 COIISBIY.C* 
I -- btim. 

S CROQUI? i DE CAMI 

14 Paaicionamento 
I - Sme'pDSfa 

5s serem efe 

".. .-";A*",. 

15  linham me mo 
1 ~ Posluonada 

Estes elementos dever !em primeira instância, atravks dos Títulos de Domínio de 
cadaunidade Imobiliá., , .V...-.. .i em último caso. deve se oroceder às rotinas de cálculo aue 

comum) e a 
n ser obtidor 
ri?. r"mpn+. 

1") Área ci onstniída da 

Atc 
- Y  

unidade: 

A, ,  

Ac = ~ r e a  construída de cada unidade 
Atc = Area total con~truída do edifício 
3 Au = Areaútil de cada unidade 

23 fração nte a cada ui iidade - Fra~ ;ão Ideal: 

Fi = Fração Ideal 
At = Area do terreno 
Ac = Area construída da UI 
Atc = Area total construída 
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CAMPO 02 - Utilização 
Residencial: Ouando a edificacão 6 utilizada para moradia. 
Ci !adapara atividades de comprae vend ,rias. 
Ei S. etc. 
Se cada para prestação de serviços. Ea ncos, 
e s ~  ... Y..~., .- ...-.. IluV.l_l. &ais, etc. 
Industrial: Quando a edificação é utilizada para transformação de matéria-prima em bens. 
Geralmente de vãos grandes e pé direito alto. Exemplos: olarias. padarias, fábricas em geral. 
Religiosa: Quando a edificação é utilizada para realização de cultos. 
Se houver apenas umaedificação, designe-a pelaletra "A" e, de acordo com a utilização, anote 
o número correspondente na quadrícula da letra designada. 
Havendo mais de uma, adote a letra subsequente e proceda da mesma forma que a primeira. 
Nas edificações com mais de uma utilização, adote letras diferentes para cada uma delas. 
Nos casos de edificações superpostas, se não houver discrepâncias acentuadas nas 
caracteristicas e áreas entre um pavimento e outro(s), designe-os com a mesma letra. 
Se houver diferença apenas de área, casos de porões ou sótãos, considere esses espaços 
juntamente com a projeção na área do pavimento principal, como dois pavimentos. Designe 
para esses, letra diferente do remanescente do pavimento principal. 

CAMPOS 03 à 12 -Anote o número do item correspondente a cada campo na  letra 
designada à edificação grafada no croqui. 

CAMPO 13 - Conservação 
Neste campo será anotado o número cor ação. 

CAMPO 14 - Posicionamento 
Superposta: edificacão situada uma soDre outra(s 
Geminada: e( ida a outra ou outras cor :cobertura comuns. 
Con,jugada: e >m, pelo menos, uma de s sobre as divisas do terreno, 
tendo estniturd r: LUUC.LUL~ independentes. 
Isolada: edificação recuada em relação às divisas dos demais 1 
Anote o número correspondente na quadrícula designada à edif 

CAMPO 15 - Alinhamento 
Posicionada: quando uma das paredes da edificação situar-se suuic n iiciirr. do terreno. 
Recuada: são edificações distanciadas da frente do terreno. 
Anote o número correspondente na quadrícula designada à edificação. 

CAMPO 16 - I n f o r m a ç k  Adicionais 
Número de Pavimentos: tratando-se de um só pavimento, anote o número "I ícula 
correspondente a letra designada à edificação. 
Idade da Construção: anote a idade na quadrícula correspondente a lem desigiiaut a ~uiiiiação. 
Exemplo: oito anos,anote "08". 

iificação un 
:dificação cc 
" - --L--..-. 

respondente ao estado en 

;I. 
n estrutura i 
suas parede 

n que se encc 

ade mercadi 

;emplos: bai 

:errenos. 
ícação. 



QUADRO 14 - CROQUI 

ente -- 

16011' -- 

- 
-deve ser sem escala; 
- deve ser rnantida a proporcionalidade com o real; 
- afrente da UI deve estarposicionadaparalelamente à linha infenor do 
croqui: 
- anbte as medidas do terreno exten 
- anote as medida5 da edificação, vr~.,.,.,. ..,.,.,2nte. intemai 

namente: 
.Fnrnni.:.lm' . . 

-anote as medidas de amarrações; 
-indique o Norte; 
- hachure as consttu~óes; 

Confrontações 
Preencha com o nome do(s) lograd meros dos li 

QUADRO 15 - OBSERVAÇÕES 

Este quadro será utilizado vara com~lementar ou adicionar infa 

mente; 

otes confron 

----I 
lculos e 



QUADRO 16 - DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO OCUPANTE/PROPRIETÁRIO 
OU INFORMANTE RKcKõ E 
, -  . . . .  . . . . . . . . . . .  
Li1 D e c  aro 3oli ar pr-ii. oa L1 u4r 2s informrco~s por mim pra.,ao.r par, o pi 
InlorinrOn LI"I91,df *ao. .'p<CP9.o "r ,ara168 

Nome do ocupante, orooiiel8no ou Inlarmantr Dete 

I / -  

/\ssMtUa 

- 

CAMPO O 1  
Nome, data e assinatura. 
Assinatura na forma de declaração de veracidade das informações por quem as prestou. 
No caso do informante ser analfabeto, deverá ser obtida a impressão digital do polegar direito, 
tingindo-o até sua metade superior, para poder gerar a impressão. 

QUADRO 17 - PARECER DO ENTREVISTADOR 
.......... .......... - - -. .... .  - . - - - ........ -- . - - . .- ..... -. .- 
17 - PüRECER W ENTR?liSTADOR~ 

L -- . .  ..... - ................. - ... - ..... 
01 &% in,ormil;oes u u  cnnfauei,? li2 Exasta a,"..% compromi.ro dr renda ano. rei liluIs.07 

0 Sim- L I  Nao LI Sim kE2i$20F Cadastrador as deolamq" 

1 i --- 
Carimbo e lissuiabim 

CAMPO 01 - As informações são confiiiveis? 
Assinale a quadrícula correqpondente 

CAMPO 02 - Existe algum compromisso de venda após ser titulado? 
Assinale a quadrícula correspondente, após formular esta pergunta ao informante 

CAMPO O3 
O cadastrador dever& anotar seu nome, datar e assinar 

QUADRO I8 - PARECERES 
....... ...-.. - .......- - . - 1 . . . . . . . . .  ........................... 

01 O prcacnle dnir.fim Oe Inlorma(a0 Coaistral cont6m o3 e emsntos pisui3toS na .ei de .eg4imiqbo de P0.S. I 

cntanoo em cond C 6 e S  da ser sprrc1roo pe,a com ,530 1 Data Responsável Técnico 

- 
C*"bO e Ary"m"tur. o"= 1 

CAMPO 01 -Os Analistas (técnico ejurídico ) deverão assinar e d a t a  o BIC, certificando-se de 
que todos os campos estejam devidamente preenchidos. 
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QUADRO 19 - PARECER DA COMISSÃO 

CAMPOS 01 a 04 
Destinado à Comissão Municipal de Legitimação de Posse, nomeada pelo Prefeito. 

ANEXOS 

CRITE',RIOS DE APROXIMAÇAO DAS MEDIDAS LINEARES 

Numeracão dos Lotes - nas medidas acumuladas. considera-se apenas os números inteiros, 
fazendo-se a aproximação das casas decimais obedecendo os seguintes critérios: 

1" Critério: 
Caso se constate uma medida naqual a segundacasa decimal st nenor que 5 (cinco), 
conserva-se a primeira casa decimal e eliminsi-se a segunda. 

Exemplo: 2.7 
11,42= 11,4 

Constatando-se uma medida na qual a segundacasa decimal seja maior que 5 (cinco), acrescenta- 
se Lima unidade à primeira casadecimal e elimina-se a segunda. 

Exemplo: 17'47= 17.4 
3.9 

2" Critério: 
Se o algarismo depois da vírgula for menor w igual a 5 (cinc~,, ...-...-... se o mesmo número 
inteiro. 

Exemplo: 15.2 = 15 
9.5 = 9 

Se o algatismo depois da vírgula for maior que 5 (cinco), acrescenta-se uma unidade ao número 
inteiro. 

Exemplo: 7.6 = 8 
10.8= 11 



PADRONIZAÇÃO DE ABREVIATURAS DAS 
NOMENCLATURAS DOS LOGRADOUROS 

ALA. - Alameda LAD. - Ladeira 
AVN. - Avenida LGO. - Largo 
BEC. - Beco MOR. - Morro 
CAM. - Caminho PRQ. - Parque 
ESC. - Escada ou Escadaria PRÇ. - Praça 
EST. - Estrada PRA. - Praia 
FAZ. - Fazenda QTA. - Quinta 
FTE. - Fortaleza ou Forte RUA - Rua 
GAL. - Galeria TVA. - Travessa 
ILH. - Ilha VDO. - Viaduto 
JAD. - Jardim VIL. - Vila 

LISTA DE ABREVIATURAS PARA ThWLOS, PATENTES, ETC. (Par 

ACD. - Academico GOV. - Gover 
ADV. -Advogado JOR. - Jornalista 
ALM -Aimirante IR. - Júnior 
ACB. -Arcebispo MTO. - Maestro 
ARQ -Aquiteto MAJ. -Major 
BR. -Barão MAL -Marechal 
BES - Baronesa MQ. - Marquês 
BOMB. - Bombeiro MiN. -Ministro 
BRG. -Brigadeiro MNS. ~ ~ :nhor 
CB. -Cabo PE. 
CAP. -Capitão PA. 
CTE. -Comandante PREF. o 
COL. -Cônsul PRES ente 
CDOR. - Comendador PRINC sa 
CONS. -Conselheiro PRIN. ,e 
CEL. 
DEP. 1 

DES. ugador 
D. - uom 
DA. -Dona 
DR. - Doutor 
DQ. -Duque 

- Coronel 
- Deputadc 
- Desemba - 

PRFA. 
PRF. 
REG. --. , 

DQA. 
EMB. 
ENG. 
-"r. 

- Duquesa 
- Embaixas 
- Engenhei 
r..-.>:.: 

dor 
,r0 

cnr. - o ~ ~ u i c i o n á r i o  
FO. -Filho 
FR. -Frei 
GEN. - General 

=v. 

S. 
STA. 
STO. 

0-n 

Monst 
Padre 
Pastor 
- - .  

- Profe! 
- Profe! 
- Regenl 
n~~~~~ 

>nu. -Sargento 
SEN. - Senador 
SOL. -Soldado 
TT!3 -Tenente 
VER. - Vereador 
VIG. -Vigário 

VISC. -Visconde 



Fundaçóo InsiiMo de Terras 
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0 3  Nome do Inuentanentr 
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FÕ-KCURACIO . . .  E ~ S H I A N R A  . . .  E OCUPANTE I PRO(>RIETAR!O OU, INFOIWANTE , 
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01 Dsrlaio sob a r  "siias "a re.  qic r i  iniormrq*er por n in i  preitiaa, @ar" o prorncn mento arste "o*>.m .,e 
Inlorm.çJ0 Ca.B.tr.1 .a0 J C"p<rL\bO .i rer0aae 

. .  
1 1 Nome do Oapamc I p<owtbrn ni m7nmxnc DBt. 

. 1 -. - - . - -- . -. . . . . - - - - - -. - - - - ' 17 -PARECER W ENTRNISTAWR . .. . . . .. . . . . . . - . - . -- . . .- . . - . . . - - - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
01 nr ,t,rormnacoc= t i o  coni I**  .V 02 ~~,st . .~pim compromi.ro d+ venda aoos ser t11  .do? 

. . . . - . - - . . J !, .- J *>*,, ---. . '2 sm 2 \a> -A-.. 
oinrinno haver t i insç& som I oe~insda as ~ . F ~ S R C & S ~ Y ~  m.fonm <&siaoas mn o orsenrninnnoao oiss.ne 

somim oc In lomiç lo  C iosa lo l  1 1 Data Cadastredor I 
i I --- 

C * ~ a < s i a u s  

i 8  - PARECERES -- -- .- .- 
01 o ~rcsente 801etim de ~nformspao cadrcltm~ con6m os elementos pnvistoi na ~ e ,  de LesnimaCao <M ~ ~ s e .  
Bstando em condigber de se, mpreclado p,. c*mises. 

Responsável Tknim Responsável Juridim 



O QUE É O ITESP 

%Terras do E 
e da Defesa d 

A "  O"" 

t Gomes da 
=Lei 10.207, 
.--A- --- - 

A Fundaçã istado de São Paulo 'Tosi SP  - 
vinculada à Secreta a Cidadania, foi criada pel ra de 
1999, e regulament.,~~ priu U C L L ~ L ~  -.ir-t. de 4 de outubro de 1999, rr;iiui> pui uu~ruvu p»aii<jar e 
executaras politicas agrária e fundiáriano âmbitodo Estado. 

O Itesp desenvolve Projetos de Assentamento em teras públicas doEstado, procurando resgatar 
a cidadaniade famílias de trabalhadores rurais sem tena ou com tenainsuficiente para seu sustento. Para 
cumpriressatarefadáapoio aofartalecimentodenovos arsentamentose à seguranfa alimentar das fadias ,  
oferececondições paraa wnservação e melhoria das terras destinadas aos pmjetos, proporcionaassistência 
técnica par a o  desenvolvimento da produção e para o acesso an crédito agrícola e promove ações para o 
desenvolvimento sánoeconômiw dai familiar assentadas, incluindo apoio à comerciaüqão e àiqlantação 
de pequenas agroindúsuias, visando aautonomia pmdutivae o acesso aos serviços públicos essenciais. 

Atua na regularização fundiária das terras estaduais devolutas ou presumivelmente devolutas, 
promovendo alegitimação das posses até 100 hectares e aarrecadação de terras públicas para destiná-las 
primitariamente aos Projetos de Assentamento. Para isso realiza vistorias. avaliações, elabora planos de 
legitimaçãa de posses, mantém conuole sobre a utilização lel 
atua em conjunto com a União para dar apoio aos projetos 

Silva" - lTE 
de 8 de janei 

.as públicas d, 
:"to federais i 

m,.3,.2 es,;,9r< 

o ~ s t a d o : ~ a m ~ m  
no Estado e para a 

da ~ e f o r m a  ~ g r á r i a  em São ~.&lo. 

Possuiurnapolitic.=.de mediação dos conflitos fundiárioi, atuandb .... -..- .iviol€nciaenUe as 
partes envolvidas e buscar alternativas para a solução das demandas. 

Outm áxeadeatuaçãodo Itespé na assistênciaàs comunidades remanemntesde quilombs, sendo 
o órgão estadual responsável pelos estudos necessários para a identificação e o reconhecimento dessas 
comunidades, a demarcação e titulação de seus territórios, a assistência técnica e o apoio -para o 
desenvolvimento sácio-euon?mico. respeitando suacultura esuas tradições. 

Todas as acõei do Itesp junto às populações beneficiánas mcluem umapreacnpação ambtentd, ~. . .  . . . 
visanda o re~peito à legislação especificae pmprcionando um desenvolvimento sustentável das comunidades. 
Esta atenção é mais significativa nas áreas das comunidades remanescentes de quilombos e de outras 
papulações tradicionais, que historicamente sedesenvolveramemárw emque apreservação ambienta1 é 
fundamental para sua sobrevivência. 

Paraelevaroniveldeconhecimmtonecessárioaotmbalho ~Itespmantémpmgramaspermanentes 
de formação, tanto para as populaçffis beneficiárias como paraos técnicos da instituição. O Itesp atuaem 
todo o Estado, podendo formalizar parcerias com os governos federal, estaduais e municipais, além de 
institutos de vesquisa e oreanizações não governamentais, varadesenvolver ações comvatíveis com sua . . - .  - 
missão. visando somaresforças parao fortalecimento e avanfo da Reforma Agrária. 

A criacãoda Fundação consolida a exveriência úistitucional vaulistana &ea azrána iniciada de 
f o m  sistemáticana Governo Carvalho Pinto, e que, ao longo desse período, de forma sempre inéditae 
~ioneira, elevou São Paulo àcondicão de varadizma nessa área. A Fundacão iTESPé a sucessoranatural 
-e legal -de toda essa cadeia. 

Aprimeiraexperiência paulistadeu-se com a Assessoriade Revisão Agrária- ARA, criada pelo 
Decreto 33.328161. vinculada à Secretxia da Agricultura, que tinha por finalidade coordenar todos os 
trabalhos referentes à execução da Lei 5.994160 (Lei de Revisão Agrária). Através do Decreto 11.1381 
78. passou a ser denominada Assessoria Técnicade Revisão Agrária- ATRA. 

Em 1983, pelo Decreto 20.938. foi criada a Cwrdenadoria Sócio-Econômica, ainda no âmbito 
da Secretaria da Agricultura, que tinha como objetivo a organizaçãodepequenas produtores, o apoio ao 



~. . 
naquela época, pela complexidade dos ass~tntos abrangidos, recomendava-se que este Instituto fosse elevado 
à condiçãode autarquia. 

Em 16/10/85, o D e a t o  24. L25 estabeleceu o Masterplan -PlanoDiretor de Desenvolvimento 
Amicalado Vale do Ribeira. com uroietos sue associavam o desenvolvimento arrícola 3, ação fundiária. 
dando 
implan 

idêncid do D 

, . 
. .  . 

esenvolvime 

~. ~~~- >~~~ 

d Paulista - 

S.. ,~... , .:L 

- 
Sudelpa - atribuições para sua 

estaduais aruticalas que as ocupem e explorem. e a Lei 4.957185, que dispõe sobre os planos públicos de 
aproveitamento e valorização dosrecursos fundiários doEstado, prevendo adestinação de terras públicas 
estaduais para a implantação de assentamentos de trabalhadores mais ,  consolidando a experiência iniciada 
na Gleba XV de Novembro, no Pontal do Para naFazenda Pintuba 11, na sudoeste paulista. 

Pelo Decreto 24.814, de 5/3/1986, f( cretaria Executiva de Assuntos Fundiános - 
SEAE inconwrando o IAFe o MaFtemlan. om desenvolveras olanos oúblicos de valorizacão 

inapanema, e 

>i criada a Se 
icmrdenar e 
tld" bem ""7 

. . . . 
eaproveitamentodos recursosfundiários doEs--, --.noparaatuarem conjunto comaPmcuradoria 
Geral do Estadona tarefade discriminacão de tenas devalutas e leeitimacãode oosses. com exuedicão de ~ 

títulos. incorporação de terras ao patnmônio público e destinação de terras devolutas. 

O l)cirea,?7 558 S7criouu<jFr\I'- (i~iipi>l\ccuii\.<idcA;;ioF<indiin.i n ,l'Al:. 
para courdenlo .i atu:~(ác, :on~iiiita de ,.iri:ii ,ecrcldn.i, ndr .lrr.is de ctintlitoc e Icpitiinnç:mci? pgi-e. dc 

. ~ ~ 

Planejamento, Meio Ambiente, Justiça, e aProcuradoriaGeral do Estado. 

:reto 27.863, dc 4/12/87 EAF 3, cond etafia 

Fundi: 
a Secr 

No mesm, 
na, alterand< 
tamentos de 

, ano, o Dei 
1 seu nome p 
Assentament 

ara Secretaria de Estado i 
o e de Repularização Funi 

, elevou a S 
le Assuntos 
iiária - DAF 

Pundiários - 
e DRF, suce 

ição de secr 
SAF, e cnan 
ssores do IA1 - 

extinta através da Decreto 29 155188, que transferiu o Devartamento de Assentamento 

- 
integr, ...u..v.....da Procuradoria Geral do Estado. 

Em 15 de março de 1991, o Decreto 33.133 criou o Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
-ITESP, incorporando aqueles Departamentos de Assentamento Fundi6rioede RegulaizaçãoFundiária- 
DAFe D W  com suas atribuições regulartentadas peloDecreta 33.706191. 

Assim, as atividades de assentamento e dc regularização fundiária foram reunificadas num mesmo 
árgão, agora sob a é&ide da cidadania, na então recém instituída Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania. Para conipletar a amplitude do trabalho na área agrária e dinamizar a ação do ITESP, foram 
acrescidas as atividades de mediação de conflitos fundiários, de capacitação de trabalhadores rurais e de 
atendimento às comunidades de quilombos, com aediçãa dos Decretos 33.706/91.39.544/94 e 41.7741 
97, respectivamente. 

A criação daFundação visa entãnconsolidare aprimorar a políticaagrrúia e fundiaria existente. 
Reúne a experiência acumulada nesse histórico ao dinamismo que vem caracterizando a ação política 
pauiista. 



REGIONAL LESTE: 
Tel: (0~x19) 9601 -0860 - reg-leste@institutodeterras.sp.gov.br 
Rio Claro 

- - . - - . 
REGIONAL VALE DO PARACBA: 
Tel: (Oxxl2) 232-8952 - reg-valedoparaiba@institutodeterras.sp.go~br 
Rua Capitáo Cirilo Lobato, 200 - CEP: 12020-100 - Taubaté 

REGIONAL VALE DO RIBEIRA: 
Tel: (Oxxl3) 6856-1 741 - reg-valedonbeira@institu 
Rua Santa Salete, 262 - CEP: 11930-000 - Pariqui 

todeterras 
sra-Açu 

REGIONALSUDOESTE: 
Tel: (Oxxl5) 232-0860 - reg-sudoeste@institutodetenas.sp.go~br 
Rua Coronel José Prestes, 113 - CEP: 18031-540 - Sorocaba 

I v , REGIONAL PONTAL: 
Tel: (0~x18) 221 -9360 - reg-pontal@institutodeterras.sp.gov.br 
Av. Manoel Goulart, 121,l"ndar - CEP: 19012-270 - Presidente Prudente 

e REGIONAL NOROESTE: 
Tel: (0~x18) 722-6770 - reg-noroeste @institutodeterras.sp.gov.br 
Rua Santa Terezinha 1 374 - CEP: 16900-000 - Andradina 

REGIONAL NORTE 
Tel: (0~x16) 237-41 SY - reg-rruriewir~siiiutodeterras.sp.gov.br 
Av. Paraná, 114 - CEP: 14811-124 - Araraquara 
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INFORMACÓES PARA CADASTRO 

Área 

Emp 

Endc 

I de atuaçi 

,v,.--. 

de: 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: 

CEP: 

Fax: 

- Estado 

Bairro: Cidade: Estado:- 

CEP: Tel. ( 

Fax: Em&.. . 

Exernplar(es) Cadernos ITESP de interesse (nQ): 

Data: 
DOS 
AOU 

Para adquirir livro(s) da Série Cadernos ITESP 
de seu interesse, envie esta ficha devidamente preenchida, e você será 

orientodo sobrepreços, formas de pagamento e retirada. 
Para maiores informações, cnícas e sugestões, 

entre em contato com: 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO "JosÉ GOMES DA SILVA" 

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 554 - CEP 01 31 S-O<W) - Sáo Paulo - SP 
Tel. (Oxxl I)  232-0933 -ramal 1700 - E-mail: infoitesp@institutodeterras.sp.gov.br 



A 
FCTNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO <<JOSÉ GOMES DA SILVA" 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 554 - São Paulo - SP 
CEP 01 3 18-000 

IMPRESSO 



"%"nu I- ' , 

iFundafao Insli 
de Sia Paulo 




